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Nederlandse steden

  Kleur de woorden: stad = geel
 oud = rood
 nieuw = blauw  

     
dit is de stad Nijmegen
   
Nijmegen is al heel oud
   
deze foto is hon-derd jaar oud, 
  
maar de hui-zen staan er nog steeds! 

dit is de stad Almere
   
Almere is een nieuwe stad
   
op de plaats waar Almere ligt 
  
was vroeger wa-ter   
 

 Vul in en kruis het goede woord aan.

   

de stad Nijmegen is … oud nieuw

de stad Almere is … oud nieuw



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch eenvoudige werkbladen, pagina 2 van 5

Meander | Groep 6 thema 5, les 1 | Allemaal mensen | Werkblad 2 |  Mijn Malmberg

De stad in

  Kleur de woorden: cen-trum   = geel
 oud   = rood
 kerk   = groen
 win-kel   = blauw  

     
Plattegrond Utrecht

centrum
oude huizen

fabriek

kerk

snelweg

winkel

dit is een kaart van een stad 
  
zie het rode rondje?
   
dat is het cen-trum
   
het oud-ste deel van de stad   
 

dit is het cen-trum van een stad  
 
de straat is smal
   
de hui-zen zijn oud
   
er zijn veel win-kels
   
en ook vaak een kerk  

 Kruis het goede woord aan. 

   

 Trek een lijn naar het goede plaatje 

   

het cent-rum van een stad is vaak ... oud nieuw

in het cen-trum staat vaak een bos kerk

vlieg-veld bos water-sport oud ge-bouw oude hui-zen
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De binnen-stad

  Waar woon ik? Kies uit: 1 - 2 - 3. Vul in.  

     

  Teken jouw huis.

   

1

2

3

ik woon in  
een flat

ons huis is 
nieuw

ik woon vlak bij 
het cen-trum
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Randstad en Groene Hart

  Kleur de woorden: Randstad = rood
 Groene Hart = groen
 ste-den =  blauw
 dorp-en = geel  

     
Rotterdam, Den Haag en     
 
Utrecht en Amsterdam zijn de grootste ste-den   
   
ste-den bij elkaar zijn een stede-lijke zone    
  
De Randstad is een stede-lijke zone     
     
Mid-den in de Randstad is veel groen     
 
dit heet het Groen Hart     
 
hier zijn kleine ste-den en ook dorpen     
 
     
 
      
    Kruis het goede woord aan. 

   

Randstad

Randstad

Randstad

Randstad

Groene Hart

Groene Hart

Groene Hart

Groene Hart
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Leuke dingen doen

 Wat ligt een waar? Trek een lijn.  

     

dieren-park Amersfoort

de kaas-markt

het Binnen-hof 

 Rembrandt van Rijn  


