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1. DE WERELD (opdracht gespreid over de hele periode of te maken in de lessen schilderen)
Schilder een wereldbol. Kleur hem zo dat zeeën, continenten, gebergten duidelijk te herkennen zijn.
Teken ook de Evenaar, de Steenbokskeerkring, de Kreeftskeerkring, de Poolcirkels.
Teken ook de Nulmeridiaan en de 180°-meridiaan.

2. SPREEKBEURT OVER EEN LAND NAAR KEUZE
Kies een niet-Europees land (bij voorkeur)
Maak er een bespreking over
Maak een landkaart
Maak illustraties
In de beschrijving van het land zitten minstens de volgende gegevens:
Ligging op de wereld, in welk werelddeel.
Geografisch (zeeën, gebergten, rivieren, vlakten, landbouwstreken .... andere opvallende
landschapselementen).
Duid de buurlanden goed aan. Schrijf de namen erbij.
Duid de steden en de hoofdstad aan.
Welke mensen leven er (volkeren), welke talen, welke huidskleur, welk geloof, en nog meer over
de mensen van dat land.
Waarvan leven de mensen? Wat is hun bron van inkomsten? Voorbeeld: landbouw (welke
producten?), industrie (welke?), welke grondstoffen? Handel met welke landen? Havens?
Wat heeft België (of Vlaanderen) met dit land te maken (welke relatie met België)?
Is er of zijn er specifieke gerechten in dat land? Kan je er een klaarmaken? Of meebrengen? Kan
je het recept opschrijven?
Kan je de nationale hymne spelen? Of laten horen op cd of computer? Kan je de muziek ervan
opschrijven?
Welke beroemde mensen hebben er in dat land geleefd of leven er nog? Teken ze en vertel iets
over hen. Of zoek illustraties en teksten op.
Zoek afbeeldingen over het land. Ook video of powerpoint kunnen. Of andere informatie.
Vertel iets over de geschiedenis van het land. Zorg dat er illustraties bij zijn (zelf getekend of
verzameld).
Kunst: (plastische kunsten, muziek, theater, ballet, dans, enz...): vertel er iets over. Zorg voor
illustraties.
Waarom heb je dit land gekozen? Wat spreekt je aan in dit land?
Je maakt je werk zelf of je werkt met twee samen. Als je met twee werkt, verdeel dan de taken.
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3. DE EUROPESE UNIE (dictee)
Op 1 januari 1958 richtten België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland de Europese
Economische Gemeenschap op (EEG). Het oprichtingsverdrag heette het Verdrag van Rome. Op 1
januari 1973 kwamen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk erbij. Op 1 januari 1981 sloot
Griekenland aan en op 1 januari 1986 werden Spanje, Portugal, Finland en Zweden ook lid. Op 1
januari 1995 ook Oostenrijk lid. In 2004 werden tien nieuwe landen lid van de EU: Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 2007 kwamen
Bulgarije en Roemenië erbij. Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe. Deze ..... (hoeveel?) landen wilden
komen tot een nauwe economische samenwerking en vormen nu de Europese Unie of EU.
Sinds 1986 zijn volgens het Schengenverdrag de grenscontroles tussen verschillende Europese landen
afgeschaft. Welke landen maken deel uit van de Schengenzone?

Op 1 januari 2002 namen verschillende landen van de EU een nieuwe munteenheid aan: de EURO.
Welke landen gebruiken nu de EURO als officiële munt?

Kleur de landen die de EURO als munteenheid gebruiken in één kleur. Zorg wel dat de grenzen
nog zichtbaar zijn.
Kleur nu de andere landen van de EU in een contrasterende kleur.
Je hebt van alle briefjes en alle muntstukken 1 exemplaar; wat is de totale waarde van al die
briefjes en munten samen?
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Schrijf of plak hieronder het dictee.
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4. AZIË
Teken op een tekenblad de kaart van Azië met als titel: AZIË GEOGRAFISCH en duid daarop aan:
AZIË GEOGRAFISCH

Alle namen hieronder moeten op de kaart staan

Zeeën: Welke Aziatische landen liggen aan deze zeeën? (schrijf de antwoorden op dit blad)
Zwarte Zee

:

Middellandse Zee

:

Kaspische Zee

:

Rode Zee

:

Golf van Aden

:

Perzische Golf

:

Arabische Zee

:

Golf van Bengalen

:

Indische Oceaan

:

Zuid-Chinese Zee

:

Stille Oceaan

:

Gele Zee

:

Japanse Zee

:

Zee van Ochotsk

:

Beringzee

:

Noordelijke Ĳszee

:

Bergen: In welke Aziatische landen liggen deze bergketens?
Himalaya

:

Kaukasus

:

Oeral

:

Altaïgebergte

:
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Tien Sjangebergte

:

Jablonoigebergte

:

Streken: In welke Aziatische landen liggen deze streken?
Siberische Vlakte

:

Klein-Azië

:

Arabië

:

Plateau van Tibet

:

Chinese Vlakte

:

Arabische Woestijn

:

Gobiwoestijn

:

Rivieren: Door welke landen stromen deze rivieren?
Oeral

:

Eufraat

:

Tigris

:

Ob

:

Jenissei

:

Lena

:

Hoang Ho (Gele Rivier)

:

Jangtse Kiang (Blauwe Rivier)

:

Mekong

:

Brahmapoetra

:

Ganges

:

Indus

:
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In welke rivier of welke zee mondt de rivier uit?
Oeral

mondt uit in

Eufraat

mondt uit in

Tigris

mondt uit in

Ob

mondt uit in

Jenissei

mondt uit in

Lena

mondt uit in

Hoang Ho (Gele Rivier)

mondt uit in

Jangtse Kiang (Blauwe Rivier)

mondt uit in

Mekong

mondt uit in

Brahmapoetra

mondt uit in

Ganges

mondt uit in

Indus

mondt uit in

Eilanden:

Duid de volgende eilanden op de kaart aan. Als je kaart van Azië daardoor onduidelijk wordt,
teken dan een nieuwe kaart (of kopieer een kaart) waarop dan alleen deze eilanden worden
aangeduid.

Nova Zembla - Noordland - Nieuw- Siberische Eilanden - Sachalin - Koerillen - Hokkaido Honshu - Taiwan - Filipijnen - Malediven - Sri Lanka - Sumatra - Java - Borneo en Sarawak
- Celebes - Molukken - Timor
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5. AZIË (dictee)
Azië is het grootste van alle werelddelen en bevat ook het grootste deel van de wereldbevolking. Het is
een enorm uitgestrekt continent met geweldige bergketens. De grens tussen Europa en Azië wordt
gevormd door de Oeral en de Kaukasus. De Himalaya is het jongste en hoogste gebergte op aarde. Het
landschap in Azië bestaat uit onmetelijke toendra’s en hete woestijnen in Centraal-Azië, dichte
tropische oerwouden in Zuidoost-Azië, en daartussen zeer vruchtbare valleien en vlakten met een zeer
dichte bevolking.
De Europese beschaving en cultuur zijn afkomstig uit Azië. China en Japan hebben een beschaving
ontwikkeld die verschilt van de Europese.
Zoek de betekenis van de volgende woorden op. Schrijf op dit blad op.
Continent:

Toendra:

Tropisch oerwoud:

Woestijn:

Zoek de volgende gegevens op en schrijf de antwoorden op dit blad.
De hoogste berg van de Himalaya en de hoogte ervan:

De hoogste berg van de Kaukasus en de hoogte ervan:
Deze berg is ook de hoogste berg van een ander werelddeel. Welk?
Hoeveel inwoners heeft China?:
Hoeveel inwoners heeft Japan?:
Hoeveel inwoners heeft Indië?:
Wat is het grootste land ter wereld ? Hoeveel keer kan België er in?

Wat is het grootste bouwwerk ter wereld? Hoe lang is het? In welk land is het te vinden?
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6: AZIË: STAATKUNDIG
Teken een kaart van Azië, teken daarin de landen en kleur ze (aangrenzende landen mogen niet dezelfde kleur
hebben). Geef elk land een nummer. Vul dan deze tabel in:
NR

LAND

HOOFDSTAD

AANTAL INWONERS
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MADE IN …….. (Azië economisch).
Ga in huis of in supermarkt of ergens anders (bijvoorbeeld Wereldwinkel, Chinees, Japans, Indisch, Libanees,
Joods restaurant of winkel) rond en zoek eens op van waar de producten komen die er te vinden zijn.
Het kunnen dus alle soorten voorwerpen zijn, etenswaren, kleren, schoenen en zo meer. Het kunnen ook
onderdelen van iets zijn, bv. van een auto, van een computer enz.
Zoek een 30-tal producten op die uit Aziatische landen afkomstig zijn.
Maak een lijst met de naam van het product en het land van herkomst. Gebruik een apart blad hiervoor.
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