
© Malmberg, ’s-Hertogenbosch eenvoudige werkbladen, pagina 1 van 7

Naut | Groep 6 thema 3, les 1 | Techniek om je heen | Werkblad 1 |  Mijn Malmberg

Bouwen

 Kleur het goede vakje.    

waar niet waar

deze school is hoog

er is geen klim-rek

er is geen plein

deze school is leuk

waar niet waar

deze school is hoog

er is geen klim-rek

er is geen plein

deze school is leuk

 Teken jouw droom-school.
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Beroepen in de bouw

Beroepen in de bouw

Beroepen in de bouw

Beroepen in de bouw

ik maak een muur van steen elek-tri-cien

ik maak een raam en een deur lood-gieter

ik plaats een wc en een was-bak metse-laar

ik zorg voor stroom in huis timmer-man
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De bouwplaats

 Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.    

Beroepen in de bouw

wij bou-wen een huis   
dat is veel werk    
de graaf-machine helpt 
de hijs-kraan helpt ook  
    
1 - 3

2 - 4

er is ook ge-vaar,   
dus staat er een hek   
en draag je een helm   
hoe-veel mannen tel jij? 
 

1

2

3

4

 Trek een lijn naar het goede plaatje.
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In de fa-briek

 Trek een lijn naar het goede plaatje.

mijn stoel moet draai-en

mijn stoel moet zacht zijn

mijn stoel moet klein zijn

mijn stoel moet def-tig zijn

mijn stoel moet hip zijn
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Alle-maal onder-delen

 Vul in waar het een onder-deel van is.  

onder-deel van:                                                            

onder-deel van:                                                            

onder-deel van:                                                            

onder-deel van:                                                            

onder-deel van:                                                            

onder-deel van:                                                            

Kies uit: schoen  -  fiets  -  auto  -  lamp  -  jas  -  pen.
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Han-dige ap-pa-raten

 Trek een lijn naar het goede ap-pa-raat.

knoop

spij-ker

schroef

pa-pier

hout

 Teken jouw eigen ap-pa-raat.
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Allemaal middelen

 Zet een kruis bij het goede woord.

 Teken een grap-pig vervoer-middel 

   

trans-port com-muni-catie hulp-middel
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Allemaal middelen

  Zet een kruis bij het goede woord.

elek-trici-teit
 = 

 stroom ?
ge-luid bewe-ging warm-te


