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 LES 1        

IN DE FABRIEK

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Aan het  werk !

 
opdracht 1

Een fabriek voor vruchtensap

40

 opdracht 1

Een 
machine 

spuit 
het sap 

in de 
fl essen.

Hoi! Ken je me nog? Ik ben Rada. Zie je die 
man op de foto? Dat is mijn vader. Ik ga 
vandaag een kijkje nemen op zijn werk. Ze 
maken daar vruchtensap. Ga je mee?
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opdracht 2

ERGENS ANDERS

Niet overal op de wereld zijn er 

fabrieken met grote machines. 

De mensen in deze kledingfabriek 

doen het meeste werk zelf.

JE LEERT BEGRIPPEN  

41

 opdracht 2

Weer een andere machine 
plakt de etiketten. Aan 
het eind zet een machine 
de fl essen in kratten.

Een andere 
machine 
draait de 
doppen op de 
fl essen.

Het bedrijf van mijn vader 
maakt nog veel meer producten: 

druivensap, tomatensap, fruitmix 
enzovoort.
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Aan het  werk !

 
opdracht 3

42

 opdracht 3

De metselaar. De timmerman.

De loodgieter. De elektricien (je zegt: 
e-lek-trie-sjen).

De schilder.

Het bedrijf van mijn vader wordt nóg groter. Kijk maar: er wordt een hele 
nieuwe hal gebouwd. Bij het bouwbedrijf werken mensen met 

verschillende beroepen. Zij hebben allemaal hun eigen werk.
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

43

 opdracht 4

Autofabrieken maken auto’s.

Koekjesfabrieken 
maken koekjes.

Zuivelfabrieken maken 
melk, yoghurt of vla.
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Aan het  werk !

 
opdracht 5

44

 opdracht 5

Luchtfoto van het bedrijventerrein.

Een bord met het stratenplan van het bedrijventerrein.

Zoek je de weg? 
Kijk dan goed om 

je heen. Misschien 
zie je deze letter: 

de i van ‘informatie’. 
Dan is er altijd een 
bord met een kaart 

in  de buurt.

Paul is vrachtwagenchauffeur. 
Hij gaat de fl essen met vruchtensap 
wegbrengen. En ik mag mee!
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

Hier staan Paul en Rada.

1 2
3

45

 opdracht 6

Het stratenplan van 
het bedrijventerrein.

Hier staan de namen van 
alle bedrijven op het terrein.

Achter elke naam zie je 
een letter en een cijfer.

Op de kaart staan vakken. Elk kaartvak 
heeft een naam: een letter en een 
cijfer. FRIS B.V. vind je in kaartvak B2.

Aandeweg  

Botter 
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Honkvast Verhuisbedrijf

Jongejan

Kalkman Verpakkingen

Keukenlijn

Koetse Fietsfabriek

Molenaar

Nasser

Nelemans

Overveen

Roos Tuinmeubels

Sheng 

Stok Broodfabriek

Teunissen

Vissers Hengelsport

Vlaar

Zijlstra

 

B2

B1

C2

B2

A3

A2

C2

C3

B1

B3

B1

C1

B2

B3

A3

B2

B3

A1

C1

A2

Bomenweg
Bomenweg

Industrielaan Industrielaan

Parkweg

Dwarsweg

Molenlaan
Molenlaan

Spoorlaan
Spoorlaan

K
lin

ke
rla

an

Hoofdweg

Zijlaan

Hoofdweg
Hoofdweg

Ku
st

w
eg

Le
lie

st
ra

at

K
ap

te
in

la
anH
og

ew
eg

La
ge

w
eg

A

2

1

3

B C

WZ-WB-gr5-thema-3-en-5.pdf   7 18-12-2014   13:02:35



 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 2        

IN HET 
PRETPARK

Aan het  werk !

 
opdracht 1

321

46

 opdracht 1

Dit vind ik een beetje 
saai. Maar bovenin 
kun je heel ver kijken!

Langzaam naar boven en 
dan in een vliegende vaart 
naar beneden. Jihaaaa!

Dit vind ik het 
leukste: supersnel 
over de kop gaan!

Hoi, ik ben Tim, weet je nog? Gaaf hè, 
de achtbaan, de wildwaterbaan, de 
draaimolen! Ik vind pretparken 
helemaal te gek. En zal ik nog eens wat 
zeggen? Mijn moeder werkt in een 
pretpark! Dat zou ik ook wel willen.
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

… of ze gaan iets 
drinken in het café.

+ + =

Kunnen ze geen genoeg krijgen 
van het pretpark? Dan kunnen ze 
zelfs blijven slapen in het hotel.

2 + 2 + 2 =

47

 opdracht 2

Mijn moeder werkt in het restaurant. Het is er vaak heel druk. 
Want van al die spannende dingen in het park krijgen de mensen 

honger en dorst. En dan komen ze een hapje eten in het restaurant ...
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Aan het  werk !

 
opdracht 3

Voor ons allemaal

48

 opdracht 3

Gelukkig was het maar een oefening 
van de politie, de brandweer en de 

ziekenwagens. Niks aan de hand dus!

Vandaag is het nóg spannender in het pretpark! De brandweer is er. 
En een helikopter. En een ziekenwagen. Wat zou er gebeurd zijn?
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Heb je het papier goed ingevuld? 
Anders krijg je geen nieuw paspoort.

De burgemeester 
is de belangrijkste 

ambtenaar van 
een gemeente.

WEET JE  HET NOG?

C  Alle bedrijven 

die iets maken, horen 

bij de industrie.

Het ophalen van het vuilnis is een dienst.

49

 opdracht 4
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Aan het  werk !

 
opdracht 5

nummer naam kaartvak

1 stoommachine B4

2 superschommel

3 achtbaan

4 vliegtuigjes

5 gillende draaimolen

6 minitrein

7 maxitrein

8 golf

nummer naam kaartvak

9 luchtschip

10 de storm

11 theater

12 luchtkussen

13 droommachine

14 zwembad

15 roeivijver

Letters en cijfers

50

 opdracht 5

Ik mag van mijn moeder 
helemaal alleen door het 
pretpark lopen. Tof, hè!
Ik heb een kaart van het 
park bij me. Zo kan ik 
niet verdwalen.
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

WEET JE  HET NOG?

C  Een symbool is een kleur of 

een teken op een kaart.

51

 opdracht 6
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 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 3        

OP HET 
PLATTELAND

Aan het  werk !

 
opdracht 1

Opa en oma wonen op het 
platteland. In de vakanties 
ga ik altijd naar hen toe. Ik 
mag dan Berta en Dinie 
melken.
Vroeger molk opa al zijn 
koeien zelf. Maar nu doen 
machines het voor hem.

52

 opdracht 1

Hoi, ik ben Veerle en dit zijn mijn twee beste 
vriendinnen: Berta en Dinie. Ze wonen op de 
boerderij van mijn opa en oma. Samen met 
heel veel andere koeien.
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opdracht 2

Beestenboel

Boeren verdienen geld met het vlees van varkens.
We gebruiken schapen voor van alles en nog 

wat: voor wol, voor melk, voor vlees.

JE LEERT BEGRIPPEN  

53

 opdracht 2

Koeien geven melk. Maar we 
gebruiken ook het vlees van koeien.

Kippen hebben veren. Een ander woord 
voor ‘veer’ is ‘pluim’. Daarom worden 

kippen ‘pluimvee’ genoemd. Boeren houden 
pluimvee voor de eieren en het vlees.
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Aan het  werk !

 
opdracht 3

Boeren oogsten de maïs.

Aardappels.

Mest is 
poep van 

het vee, 
vermengd 
met stro.

Maïs.

Suikerbiet.

54

 opdracht 3

Dit is mijn 
opa. Hij heeft 
niet alleen koeien. Hij verbouwt 
ook groenten, zoals aardappels, 
suikerbieten en maïs. Hij gaat 
vandaag de maïs van het land 
halen. ‘Oogsten’ noem je dat. En 
ik mag met opa mee.

Hallo hallo, wat 
stinkt daar zo?

Koeienpoep met stro!
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opdracht 4

3

6

JE LEERT BEGRIPPEN  

Buiten en binnen

Appelbomen in de lente …

… en aan het eind 
van de zomer.

Een boer stopt 
rijstplantjes in de 
grond.

ERGENS ANDERS

In veel warme landen verbouwen boeren rijst. Rijstplantjes houden 

van een kletsnatte grond. Daarom staan veel rijstvelden onder water.

Deze vorm van akkerbouw kom je in ons land niet tegen. Het is hier 

veel te koud voor de rijstplantjes. Ze zouden wel in een kas kunnen 

groeien. Maar ja, zó veel water in een kas? Dat is natuurlijk niet echt 

handig ...

Tomaten groeien goed in een glazen kas.

55

 opdracht 4
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Aan het  werk !

 
opdracht 5

Kaarten kijken

Een stukje van 
een register.

56

 opdracht 5

Ik wil weten waar 
Amsterdam ligt. 
Maar hoe vind 
ik Amsterdam 
in dat dikke 
boek?
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

Kaart 3

Dit is ons land vanuit 
de lucht.

WEET JE  HET NOG?

C  Als je een kaart wilt 

maken, maak je eerst een 

luchtfoto of een satellietfoto.

57

 opdracht 6

Dit is Amsterdam op de grond. 
Niks voor Berta en Dinie!
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 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 1        

IN EIGEN LAND

Op vakant ie

 
opdracht 1

Een dagje 
aan zee.

De Efteling 
is een 
pretpark.

Dagjes uit!

76

 opdracht 1

Ik ga niet op vakantie. 
Wij gaan dagjes uit. Er is 
in ons land genoeg te 
beleven! Kijk maar!

De kaasmarkt in Alkmaar.
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Een kijkje in de 
grotten van de 
Sint-Pietersberg 
in Maastricht.

77

 opdracht 2

In het Openluchtmuseum in Arnhem 
zie je hoe mensen vroeger leefden.

De dierentuin in Emmen.
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Op vakant ie

 
opdracht 3

78

 opdracht 3

… en bij een stad of dorp.

Op de snelweg …

Wij gaan twee 
weken kamperen in 
een tent. Lekker in 
ons eigen landje! 
Onze camping is 
vlak bij Arnhem.

Deze borden wijzen fi etsers en 
voetgangers de weg in de stad 
of het dorp.

Dit bord wijst auto’s de weg 
naar attracties in de omgeving.

Deze paddenstoelen zie je in 
bossen en duinen. Ze wijzen 
fi etsers de weg.
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Op de navigator zie je ook hoeveel kilometer 
je nog moet rijden en hoe laat je aankomt.

79

 opdracht 4

Wij gaan naar Walibi in Biddinghuizen. 
Geen idee waar dat ligt, maar de 
navigator vertelt ons de weg!
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Op vakant ie

 
opdracht 5

Hoe kom ik er?

Op deze landkaart staan de 
provincies van Nederland.

80

 opdracht 5
Met een wegenkaart kun je thuis al de 
route naar je bestemming uitzoeken.

Waar ligt Arnhem eigenlijk? 
Weet jij het?
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

WEET JE  HET NOG?

C  Als je een plaats zoekt, kijk je 

in het register. En dan zoek je het 

kaartvak op de kaart.

81

 opdracht 6
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 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 2        

IN EUROPA

Op vakant ie

 
opdracht 1

82

 opdracht 1

Wij gaan twee weken op vakantie 
naar Italië. Ik ken al wat Italiaans: 
Grazie! Ciao!
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Een paspoort en een identiteitskaart.

Een paspoort vraag je aan bij het gemeentehuis. 
Na een week kun je het ophalen.

In sommige landen moet je bij de 
grens je paspoort laten zien.

83

 opdracht 2
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Op vakant ie

 
opdracht 3

84

 opdracht 3

We gaan lekker 
genieten in Italië: 
zonnen, zwemmen, 
spelen, wandelen en 
stadjes bekijken. Het 
is er heel anders dan 
in Nederland.

In Rome zie je gebouwen die tweeduizend 
jaar oud zijn.

In het noorden 
van Italië zijn 
bergen: de Alpen. 
Toeristen kunnen 
er in de zomer 
wandelen en in 
de winter skiën.

Toeristen 
gaan ook 
naar Italië 
voor de zon 
en het 
strand.
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Italië heeft de 
vorm van een laars 
die een steen 
wegtrapt. De 
‘steen’ is het 
eiland Sicilië. Daar 
is een vulkaan.

In het zuiden van 
Italië is het ’s zomers 
vaak heel heet. 
Vanwege de hitte 
doen veel Italianen 
een middagdutje. 
En ze houden de 
luiken voor de 
ramen dicht.

85

 opdracht 4

Pizza en pasta zijn 
Italiaanse gerechten.
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Op vakant ie

 
opdracht 5

86

 opdracht 5

Ik heb buren, net als jij 
waarschijnlijk. Maar wist je 
dat een land ook buren heeft?

Het Verenigd Koninkrijk is zes keer zo groot als 
Nederland. Het is een eiland.
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

87

 opdracht 6

België is iets kleiner dan Nederland.

Duitsland is een groot land: acht keer zo groot als 
Nederland.
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 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 3        

BUITEN EUROPA

Op vakant ie

 
opdracht 1

88

 opdracht 1

Hoi, ken je me nog? Ik ben Tim. Wij gaan dit jaar 
een heel mooie reis maken. Een rondreis door 
China! Ik ga voor het eerst van mijn leven vliegen!
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Het vliegtuig staat klaar. Tim kan instappen.

Op het vliegveld staat een 
verkeerstoren. Daar regelt de 

verkeersleider het luchtverkeer.

89

 opdracht 2
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Op vakant ie

 
opdracht 3

Groot

90

 opdracht 3

Beijing.

De steden in China zijn druk en modern.

De zeven werelddelen.

Alles is anders in China: het eten, het 
geld, de huizen en de mensen. En de 
taal! Ik hoop dat we elkaar begrijpen! 
Ik kan al ‘hallo’ zeggen: Ni hao!
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

91

 opdracht 4

Chinezen eten bijna elke maaltijd rijst met 
vlees, vis of groente. Met eetstokjes!

Op het platteland is het rustig. 
Het leven is er eenvoudig.
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Op vakant ie

 
opdracht 5

Ons vliegtuig vertrekt om 7 uur 
‘s ochtends. Na 10 uur vliegen zijn 
we in China. In Nederland is het 
dan nog middag. Maar in China is 
het laat in de avond.

… en op hetzelfde moment in Nederland.

In China …

92

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

Nederland.

China.

Een wereldkaart.

Een globe.

A

B
C

D

WEET JE  HET NOG?

C  Een foto die wordt gemaakt 

door satellieten in de ruimte heet 

een satellietfoto.

93

 opdracht 6
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