Aardrijkskunde
Leerblad
Thema 6.4 - Kijk op de wereld

In dit thema...
heb je ontdekt dat de wereld is verdeeld in zeven werelddelen. In alle werelddelen leven mensen volgens hun eigen cultuur.

Les 1: Kijken naar elkaar

© Blink Wereld - Aardrijkskunde

Les 2: Kaaskoppen op klompen
Dit heb je gedaan
Je hebt geleerd welke werelddelen er zijn en je
hebt kennisgemaakt met kinderen uit andere
werelddelen.

Dit heb je gedaan
Je hebt gehoord wat andere mensen over
Nederlanders denken. Je onderzocht wat bij de
Nederlandse cultuur hoort.

Dit heb je ontdekt
Werelddelen
Er zijn zeven werelddelen: Noord-Amerika, ZuidAmerika, Europa, Afrika, Azië, Oceanië en
Antarctica. Overal wonen mensen, behalve op
Antarctica. Mensen passen zich aan de omgeving
en het
klimaat waar ze in wonen aan. Het klimaat
beschrijft hoe het weer ergens gemiddeld is.

Dit heb je ontdekt
Cultuur
De cultuur van een volk of land is de manier
waarop mensen leven, met eigen tradities en
gebruiken. Cultuur is alles wat door mensen is
gemaakt en niet door de natuur. Cultuur heeft te
maken met klimaat en geschiedenis.

Kenmerken
Vaak kun je aan iemand zien waar hij of zij
vandaan komt. Dat kun je zien aan de huidskleur,
haren, ogen en de kleding die iemand draagt.
Aan de kleding kun je zien of het een warm of
koud land is, maar vaak ook of de mensen in
welvaart leven. In een welvarend land zijn
mensen rijk en hebben ze vrije tijd.

Multicultureel
Omdat mensen reizen en handelen met andere
landen, nemen ze producten, gebruiken en
tradities uit culturen over. Dat gebeurt ook
wanneer mensen uit verschillende culturen in
een land samenleven. Nederland is een
multicultureel land: er wonen mensen uit veel
verschillende culturen.
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Les 3: Gewoon anders
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Les 4: Wereldreporters
Dit heb je gedaan
Je hebt thematische kaarten in de atlas bekeken
en meer informatie gezocht over de
godsdiensten in de wereld. Je hebt deze
informatie gebruikt om quizvragen te maken.

Dit heb je gedaan
Je hebt filmfragmenten bekeken en quizvragen
gemaakt over hoe mensen in één land in jullie
werelddeel leven.

Dit heb je ontdekt
Gegevens uit de atlas
In de atlas kun je op thematische kaarten
gegevens vinden: bijvoorbeeld welke talen en
godsdiensten er in de wereld zijn. Belangrijke
godsdiensten zijn: christendom, islam,
boeddhisme en hindoeïsme. Door de kolonisatie
wordt in landen in Afrika vaak Frans of Engels
gesproken.

Dit heb je ontdekt
Eigen manier
Overal op de wereld zijn mensen bezig met eten,
drinken, wonen, werken, schoolgaan, slapen en
zich kleden. Overal op de wereld doen mensen
dat op hun eigen manier.
Als je de cultuur van een land niet kent, kun je
het soms vreemd vinden hoe mensen er leven.

Meer informatie
Om gegevens uit de atlas te begrijpen, heb je
vaak meer informatie nodig. De verspreiding van
talen hangt samen met kolonisatie. Dan ontdek
je dat er handelaren waren die in een kolonie
gingen wonen en de baas gingen spelen.
Godsdienst hangt samen met gewoonten en
tradities. Je ontdekt waarom mensen dingen
doen, zoals ze deze doen.

Leefomgeving
Iets wat kenmerkend is voor een bepaald land,
heeft vaak te maken met de leefomgeving en de
cultuur van dat land. Bijvoorbeeld: in een
islamitisch land zal je geen boerderijen met
varkens tegenkomen, omdat islamieten geen
varkensvlees eten.
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