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Het platte-land

 Wat zie je op het platte-land? Vul in.        
   

dit is het platte-land zie jij een sloot?    
zie jij een boom? zie jij een koe?    
zie jij gras? zie jij een weg?    
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 Wie werkt waar? Trek een lijn.        
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Dorp en stad     

 Kruis het goede woord aan.          
     

er staat een flat

stad

dorp

er is veel plek

en vaak veel groen

stad

dorp

het is er druk
toet-toet-toet, 
veel auto’s

stad

dorp

de straat is vaak leeg
spe-len op straat, 
dat kan wel

stad

dorp

er zijn veel win-kels
ik koop een broek
of een boek

stad

dorp

je kunt hier naar de film

stad

dorp
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Noord, oost, zuid, west    

 Kruis het goede antwoord aan.         
      

west

noord

zuid

oost

Terschelling

waar is Terschelling? noord oost zuid west

waar was je op vakan-tie? noord oost zuid west

waar woont het meisje? noord oost zuid west

waar woont neef-je? noord oost zuid west

waar is een heuvel? noord oost zuid west
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De aarde    

 Kleur de woorden:           
       
  Zuid-pool = geel
  Noord-pool = rood
  Nederland = groen

Noordpool

Zuid-pool

Nederland

 Trek een lijn. 

    
ik woon op de Zuid-pool

ik woon op de Noord-pool


