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Van tarwe tot brood

 Trek een lijn naar het goede plaatje.

    

  1. het graan groeit op het land

  2. de boer maait het graan

  3. de fa-briek maakt meel van graan

  4. de bak-ker bakt brood van meel

  5. ik koop een brood

  6. ik eet brood, mmm
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Op het platte-land

 Er zijn verschillende soorten land-bouw. Trek een lijn.

    

akker-bouw

vee-teelt

glas-tuin-bouw

 Kleur de die-ren.    

 
vlin-der = roze

gans = rood

koe = wit met zwart

scha-pen = geel

kip-pen = blauw

haan = bruin
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Aan tafel!  

 Kleur het goede vakje.

waar niet 
waar

  in een pannen-koek zit melk, ei en meel

  de melk komt van een boer

  het ei komt van de fa-briek

  het graan komt van een boer

   
waar niet 

waar

  dit is een ont-bijt met brood, sap en fruit

  het fruit komt van de fa-briek

  brood maak je van meel

  meel maak je van graan

   

 Wat eet jij graag? Teken hier-onder.     
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De glas-tuin-bouw  

  Kleur de woorden: koud = geel
 glas = rood
 kas = blauw
 warm = groen

in ons land is het vaak koud  

een to-maat groeit dan niet snel  

een roos groeit ook niet snel  

het is te koud voor ze  

in de kas is het warm  

een kas is van glas  

hier groeit de to-maat wel  

en de roos groeit hier ook  

dat is goed voor de tuin-bouwer  

 Kruis het goede woord aan.   

een kas is ge-maakt van … steen glas

in een kas is het lek-ker … koud warm

in een kas groeit een roos … goed niet
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Bah, dat stinkt!

 Kleur de woorden: mest = geel
 poep = rood
 voe-ding = blauw
 plant = groen 

    
poep van een dier  

van een koe of een kip  

dat noem je mest  

mest is goed voor de tuin    
 

dit is een boer  

hij gooit mest op het land  

dan groeit het gras snel  

mest is voe-ding voor een plant   
  

 Kruis het goede antwoord aan.   

 
waar is mest van ge-maakt? van een plant van poep van een dier

wat is mest voor een plant? voe-ding vies

hoe groeit gras van mest? snel niet


