Vul het goede voorzetsel in (9).

__________ de zomer gaan veel mensen __________ vakantie.
Sommigen gaan __________ een camping.
Andere mensen vliegen __________ Spanje.
En sommige mensen gaan wandelen __________ de bergen.
Er zijn een heleboel bergen __________ de wereld.
De hoogste berg van de wereld staat __________ het land Nepal.
__________ een berg groeien vaak bomen.
Maar hoog op de berg staan geen bomen.
Het is er te koud __________ planten.
__________ de winter zijn bergen vaak besneeuwd.
Maar __________ veel hoge bergen ligt ook in de zomer sneeuw.
Het is daar zo koud dat er altijd sneeuw ligt.

__________ sommige bergen is het te moeilijk om te lopen.
Deze bergen zijn te steil.
Deze bergen kun je wel beklimmen.
Bij het klimmen kan je last krijgen van de hoogte.
Als je te snel klimt, kun je misselijk worden.

__________ ons land zijn geen hoge bergen.
Er zijn wel lage bergen en heuvels.
De hoogste berg __________ Nederland is de Vaalserberg.

antwoorden (9)
In de zomer gaan veel mensen op vakantie.
Sommigen gaan naar een camping.
Andere mensen vliegen naar Spanje.
En sommige mensen gaan wandelen in de bergen.
Er zijn een heleboel bergen in de wereld.
De hoogste berg van de wereld staat in het land Nepal.
Op een berg groeien vaak bomen.
Maar hoog op de berg staan geen bomen.
Het is er te koud voor planten.
In de winter zijn bergen vaak besneeuwd.
Maar op veel hoge bergen ligt ook in de zomer sneeuw.
Het is daar zo koud dat er altijd sneeuw ligt.

Op sommige bergen is het te moeilijk om te lopen.
Deze bergen zijn te steil.
Deze bergen kun je wel beklimmen.
Bij het klimmen kan je last krijgen van de hoogte.
In ons land zijn geen hoge bergen.
Er zijn wel lage bergen en heuvels.
De hoogste berg in Nederland heet de Vaalserberg.

