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Mijn Malmberg

Va-kan-tie
Zet een kring om het goede woord.

		
zee				strand			stad				
								
berg												paard		
													
				
ijsco-man										pet
													
													
boot												hoed		
														
													
		
bal										nu
													
			

foto-camera

		

100 jaar geleden				

													

Aan wie schrijf jij? Schrijf een vakantie-kaart.

			

Aan:

Straat:

Plaats:
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Mijn Malmberg

Vervoer-middelen
Kleur het goede antwoord.

waar

niet waar

waar

niet waar

ze zijn in de trein
ze zijn in de auto
het trein-kaartje is goed
ze gaan naar school
ze zijn heel blij

ze zijn op de boot
ze zijn bij de zee
het is stil op het strand
de zon schijnt
in de tas zit een slang

Wie zit er in de stoom-trein? Teken vier wagons en kleur af.
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Mijn Malmberg

Vervoer-middelen
Trek een lijn naar het goede woord.

vroeger

nu

snel

langzaam

stoom

stroom

Trek een lijn naar het goede plaatje.								

										
hier is de rol-trap

dit is de uit-gang

hier kun je eten

hier kun je bel-len
en is er wi-fi

par-keer hier je fiets

ben je iets kwijt?
vraag hier …
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Mijn Malmberg

Dit is Grietje!
K
 leur de woorden:
dienst-bode = geel

rijk

= geel

me-vrouw

= rood

arm

= rood

stroom

= groen

kel-der

= groen

dit is Grietje

dit huis is van de me-vrouw

Grietje is dienst-bode

het huis is heel mooi

ze werkt voor een me-vrouw

en ook heel groot

ze wast de was in een teil

de me-vrouw is rijk

Grietje klopt het kleed

dit is de mama van Grietje

dat is heel zwaar werk

ze is heel arm

er was toen wel stroom

ze woont in een kel-der

Grietje wil een stof-zuiger

ze werkt ook heel hard

Kleur het goede woord.

			
Grietje is een …
Grietje werkt
voor een …

waar

niet waar

dienstbode

baas

fa-briek

me-vrouw

leuk

zwaar

stof-zuiger

kas-teel

het werk was
heel …
Grietje wil een …
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de me-vrouw is …
het huis van de
me-vrouw is …
de mama van
Grietje is …
de mama woont
in een …

waar

niet waar

arm

rijk

groot

klein

arm

rijk

kas-teel

kel-der
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Wat werkt op stroom?
Knip de plaatjes uit. Plak ze op de goede plek.							

			

werkt op stroom
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werkt niet op stroom
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