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De waters-nood-ramp

  Kleur de woorden: zee  = geel
 wa-ter  = rood
 ramp  = groen  

     
in 1953, opa was nog jong
  
er was een storm 
  
de zee was hoog
  
de dijk brak door   
 

het was een ramp
  
het wa-ter stond heel hoog
  
de nood was groot
  
een waters-nood-ramp
  
in Zee-land 

 Kruis het goede woord aan. 

   
de zee was … hoog laag

de dijk was … te hoog te laag

de dijk brak … door niet

in Zee-land was ... wel-vaart een ramp
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De waters-nood-ramp

  Kruis het goede vakje aan.  

     

de zee is laag

de zee is hoog

het strand is breed

het strand is smal

eb

eb vloedeb of vloed

vloed

het wa-ter staat hoog
het strand is breed
het strand is smal
het wa-ter staat laag

        
 Teken een berg, een rivier en de zee.  
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De Delta-werken

  Kleur de woorden: del-ta = geel
 zee-arm = rood
 dam = groen  

     
Zee-land is een del-ta
   
een ge-bied met veel wa-ter: een ri-vier of een zee 
  
de ri-vier stroomt hier in de zee
   
dat zijn zee-armen     
  

maak de zee-arm dicht
 
bouw een dam
 
een dam is sterk,
 
dan breekt de dijk niet meer  

 Kruis het goede woord aan. 

   
Zee-land is een … zee del-ta

wat stroomt hier de zee in? een ri-vier een meer

maak de zee-arm dicht met een … dam dijk

een dam is heel … zwak sterk
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Een wereld-wonder

  Kleur de woorden: dam = geel
 vis = rood
 zee-hond = groen  

     
de vis-ser wil geen dam,
  
dan kan hij niet naar de Ooster-schelde  

dan vangt hij geen vis 
 
en dan heeft hij geen werk  

de zee-hond wil geen dam
  
de zee-hond eet graag vis
  
achter de dam is veel vis
  
hij kan niet over de dam heen  

 Kruis het goede woord aan. 

   
wat wil de vis-ser? wel een dam geen dam

wat wil de zee-hond? wel een dam geen dam

een zeehond eet … een dam een vis

een vis-ser vangt ... een dam een vis

vis-ser

zee-hond
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De storm-vloed-kering

  Kleur de woorden: storm-vloed-kering = geel
 open = rood
 dicht = groen  

     
de men-sen waren bang voor de zee
   
ze wil-den een dam,
   
dan blijft het droog   
    
 

dit is de storm-vloed-kering 
 
hij kan open en dicht
  
de men-sen zijn nu vei-lig 
 
en ook de die-ren zijn nu vei-lig   
 

 Wie is er blij met de storm-vloed-kering? Zet een kring om het goede woord.

   
de mens niet blij wel blij

de zee-hond niet blij wel blij

de vis-ser niet blij wel blij


