Naut | Groep 5 thema 3, les 1 | Voeding en je lichaam | Werkblad 1 |

Mijn Malmberg

Wat is waarvan gemaakt?			
Trek een lijn naar het goede plaatje.

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

					

eenvoudige werkbladen, pagina 1 van 5

Naut | Groep 5 thema 3, les 1 | Voeding en je lichaam | Werkblad 2 |

Mijn Malmberg

Groente, vlees of fruit?
Zet een kruisje voor het goede woord.			

			

groen-te

groen-te

fruit

fruit

vlees

vlees

groen-te

groen-te

fruit

fruit

vlees

vlees

groen-te

groen-te

fruit

fruit

vlees

vlees

groen-te

groen-te

fruit

fruit

vlees

vlees

Toen of nu?
Wat is waar?				

ik koop snoep en drop
ik jaag op wild en pluk bes-sen

ik ploeg het land en plant graan
ik koop melk in een pak en si-nas in een fles

ik ben een boer van nu			
ik ben een boer van toen
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Naut | Groep 5 thema 3, les 2 | Voeding en je lichaam | Werkblad 3 |

Mijn Malmberg

Wat is zuivel?
Zet een rondje om de juiste plaatjes.		

			

zui-vel

Waar blijf je slank en fit van?
Zet een rondje om de juiste plaatjes.

slank en fit
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Naut | Groep 5 thema 3, les 2 | Voeding en je lichaam | Werkblad 4 |

Mijn Malmberg

Wat eet een ve-ge-ta-ri-ër?
Kleur het goede vakje.				

ja

nee

ik eet vlees
ik eet een peer
ik eet een noot
ve-ge-ta-riër

ik eet kaas
ik eet kip
ik eet vis

Bouw-stof of brand-stof?
Trek een lijn naar het goede plaatje.		 			

bouw-stof

brand-stof

bouw-stof

brand-stof

bouw-stof

brand-stof
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Naut | Groep 5 thema 3, les 3 | Voeding en je lichaam | Werkblad 5 |

Mijn Malmberg

Eigen-schap-pen jaag-dier en prooi-dier
Zet een kring om het goede woord.

				

ik jaag, ik kijk naar

de lucht

de tv

het gras

ik jaag, mijn tan-den zijn

bot

scherp

klein

ik maal gras, mijn kie-zen zijn

groen

klein

groot

als een haai komt dan zwem ik

niet

weg

traag

ik ben de prooi van een

haai

koe

uil

ik ben de prooi van een

koe
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