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Mijn Malmberg

Hout halen
Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.
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5

Rollo haalt hout				

de weg is niet van steen				

hout voor het bad,				

de weg is glad door de regen				

van de Romein-se heer				

er komt een varkens-hoeder 		

de heer heet Sal-vius				

Rollo valt in de mod-der				

het hout is zwaar					

Rollo is erg vies					

				
1

4

2
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-
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Vul de zinnen aan.

			
Rollo haalt hout voor het
		
Sal-vius is een
			
Rollo valt in de
		
de heer Sal-vius helpt 		

met het hout
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Mijn Malmberg

Een warm bad
Kruis de goede zin in.										

Rollo is een slaaf
Rollo haalt hout voor heer Sal-vius
Rollo haalt hout voor zijn papa

de zon schijnt, Rollo is blij
de weg is glad, Rollo valt
het regent, Rollo wordt nat

de varkens-hoeder loopt in de regen
de varkens lopen weg
de varkens-hoeder loopt in de zon

Schrijf het goede nummer op.

			
het hout voor het vuur
					

4

						
het vuur is heet		
1

2
3

			
						
het water wordt heet
				
						
het water in het bad is warm		
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Mijn Malmberg

Een Romeins leger-kamp
Kleur de woorden:										
fort

= geel

Romeins = rood
sterk

= blauw

rijk

= groen

dit is een fort

een sol-daat woont in een fort			

een Romeins fort

om het fort staat een muur			

het ligt aan de Waal

een Romeins fort was heel sterk			

vlak bij Nijmegen

en de Romei-nen waren heel rijk			

Vul de zinnen aan.

			
vlak bij Nijmegen staat een
het fort staat bij de rivier: de
			
om het fort staat een
			
het fort was heel
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Mijn Malmberg

Een Romeinse soldaat			
Kruis het goede antwoord aan.									

dit is een Romeinse soldaat
hij heeft een helm		
en een schild en een har-nas,
dat is voor bescher-ming
hij heeft een speer en een zwaard
die zijn om mee te vech-ten			

bescher-ming

vech-ten

helm

zwaard

speer

har-nas

schild

Kruis het goede antwoord aan.

dit is een Romeinse soldaat			
hij komt van ver en hij is rijk			
dit is een Ger-maanse vrouw			
zij is van hier, zij is zijn vrouw			

waar		

niet waar

een Romein kwam van ver		
een Ger-maan kwam van ver		
de Romeinen bouw-den een fort
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Mijn Malmberg

Goden en godinnen
Kleur de woorden:										
tem-pel

= geel

Jupiter

= rood

opper-god = blauw
of-fer

= groen

dit is een tem-pel				

dit zijn Romeinen

een tem-pel voor Jupiter				

ze brengen een of-fer

Jupiter is de opper-god				

dat is een ge-schenk

hij is de god van de zon				

voor de opper-god			

Vul de zinnen aan.

			
Jupiter is de
		
Jupiter is de god van de
		
een ge-schenk voor een god is een
		
een huis voor een god heet een
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Mijn Malmberg

De goden					
Kruis het goede antwoord aan.									

de god van de maan
Jupiter
de opper-god

de god van de han-del
Mercurius
de god van de zon

de god van feest en drank
Bacchus
de god van de school

de god van de oor-log
Venus
de go-din van de lief-de

de god van de oor-log
Mars
de go-din van de lief-de

al-taar voor Nehelennia

al-taar voor Mars
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Het museum					
Teken jouw verzameling in het museum.							

		

mijn mu-seum
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Het Romeins museum				
Wat past in een Romeins mu-seum? Zet een kring om de goede plaatjes.			

						

Romeins mu-seum
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