Met deze leuke spelletjes oefen je met werkwoordsvormen,
cijfers en klinkers én ontdek je wat er allemaal thuishoort in
de oertijd. Pak je beitel en kleitablet maar en ga rattenrap
aan de slag. Wedden dat je na deze spelletjes een stuk meer
op de hoogte bent van de oerknagertijd!

Goed of fout
Je hebt al heel wat gehoord over de oertijd!
Dus jij weet vast precies wat goed of fout is.
Zet maar een kruisje bij het juiste antwoord.

De mensen uit de oertijd:
1 hebben stenen leren bewerken
2 gebruikten bewerkte stenen ook als versiering
3 maakten wapens van hout en steen
4 hebben foto’s en teksten over hun leven gemaakt
5 hebben in hun grotten op de muren geschilderd

G

F

Wat hoort bij de oertijd?
Welke plaatjes horen thuis in de oertijd? Knip ze uit en plak ze op het vel
papier dat je hebt gekregen. Zoek er zelf nog plaatjes bij op internet.
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Geheimtaal

Rara, wat is deze geheime boodschap? Kun jij hem ontcijferen?
De sleutel is: a = z, b = a, c = b, d = c enzovoort. Denk goed na
en wie weet ontcijfer jij binnen een mum van tijd deze boodschap van niemand minder dan Moeder Teresa!

B M T K F I P O E F S E N F O T F O O J F U LV O U

___ __ _______ ______ ____ ____
I F M Q F O I F M Q F S E B O F F O U K F.

______ ____ __ ___ ______
Help, hielp, geholpen!

Vul de juiste werkwoordsvorm in.
1. Mam, dit snap ik echt niet! ______________ je me even?
2. Gijs heeft gisteren Jolien ______________ met haar huiswerk.
3. Ik ben zo blij dat jij me ______________! Het was me anders nooit gelukt.
4. Hebben jullie tijd om de buurvrouw te ______________ met boodschappen doen?

Woordenbavarois

Welke woorden kun jij maken met deze letters en de stukken kaasbavarois? Je
kunt soms meerdere stukken bavarois gebruiken. Trek
lijnen tussen de letters en de stukken kaasbavarois.

eu

ui
				r … k
		
				h … l
		 ie
				b … l
ei

ij
oe
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Dinosaurussen tellen
Los jij deze sommen op?
Zet de uitkomst op de stippellijntjes.

597
– 42
=…

2390
+ 10
=…

3100
+ 50
=…

1120
– 34
=…

235
+ 32
=…

270 –
90
=…

Kleur het juiste vakje
Lees deze tekst. Welke tekst moet er staan?
Kleur het juiste vakje.

In het begin was de mens uit de oertijd een jager die rondzwierf / in een
hut woonde . Daarna ging hij rondzwerven / een hut bouwen en begon hij
zelf groenten te telen / op de computer te werken .
Hij trok weg uit de grotten en ging in een hut / een villa wonen, dichtbij
de velden.
Nog later begon hij dieren te fokken / te lezen en te schrijven .
Hij maakte ook potten van klei / gips . Na een tijdje leerde hij metalen /
voedsel smelten om er wapens en gebruiksvoorwerpen van te maken.
Deze periode werd de oude steentijd / nieuwe steentijd genoemd.
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oplossingen
Goed of fout
1. Goed
4. Fout

2. Goed
5. Goed

3. Goed

Wat hoort bij
de oertijd?

Geheimtaal

Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.
~ Moeder Teresa

Help, hielp,
geholpen!
1. help
2. geholpen
3. hielp
4. helpen

Woordenbavarois

r…k

reuk
ruik
roek (een kraaiachtige vogel)
rijk
riek (mestvork)
reik (aanreiken)

Dinosaurussen tellen
2390 + 10 = 2400		
3100 + 50 = 3150		

h…l

huil
hiel
heil (geluk)
heul (heulen = samenwerken
met de vijand)

597 – 42 = 555
235 + 32 = 267

b…l
boel
buil
bijl
beul

1120 – 34 = 1086
270 – 90 = 180

Kleur het juiste vakje
Rondzwierf
Een hut bouwen
Zelf groenten te telen
Een hut
Dieren te fokken
Klei
Metalen
Nieuwe steentijd
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