Aardrijkskunde
Leerblad
Thema 5.2 – Ontdek Nederland

In dit thema...
heb je ontdekt dat je Nederland aan de vorm kunt herkennen, dat Nederland in provincies is verdeeld en dat elke provincie bijzondere bezienswaardigheden heeft.

Les 1: Kleurig Nederland
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Les 2: Op safari
Dit heb je gedaan
Je hebt geleerd hoe je Nederland aan de vorm
kunt herkennen en dat Nederland uit provincies
bestaat.

Dit heb je gedaan
Je verkende de twaalf provincies aan de hand
van de Grote Vijf van Nederland. Dat zijn de ree,
het wild zwijn, het edelhert, de bever en de
zeehond.

Dit heb je ontdekt
Groen
Als je van bovenaf naar Nederland kijkt, zie je
welke vorm het land heeft. Aan de vorm kun je
Nederland ook herkennen op een kaart. De witte
lijnen die je hier op de kaart getekend ziet, zijn de
grenzen van Nederland. Bij een grens begint een
ander land.

Dit heb je ontdekt
Provincies
Je hebt ontdekt dat de provincies van Nederland
er allemaal verschillend uitzien. Nederland is
ingericht door mensen. Mensen wonen en
werken er. Maar er is ook ruimte voor natuur.
Omdat de natuurgebieden in de provincies,
verschillend zijn, leven er ook andere dieren.

Provincies
Nederland is verdeeld in twaalf stukken. Die
stukken heten provincies. Elke provincie heeft
een eigen hoofdstad. Dat is de belangrijkste stad
van de provincie. In de atlas heeft elke provincie
een andere kleur. De kleuren van een kaart
vertellen iets over de kaart. Je kunt in de legenda
van de kaart lezen wat de kleur betekent.

Natuurlijk Nederland
Als je in Nederland op safari gaat en de Grote Vijf
in één dag wilt zien, dan moet je naar Gelderland
en naar de kustprovincies Noord-Holland, ZuidHolland of Zeeland. Er is dus geen enkele
provincie waar je alle dieren samen kunt zien!
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Les 3: Waterwijs
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Les 4: Pretland
Dit heb je gedaan
Je hebt een waterkaart van Nederland gemaakt
en op de kaart gekozen waar jij heen wilde varen.

Dit heb je gedaan
Je onderzocht welke plaatsen in Nederland
aantrekkelijk zijn voor toeristen en je hebt je
eigen pretlandkaart gemaakt.

Dit heb je ontdekt
Soorten water
Er zijn verschillende soorten water: kanalen, meren,
rivieren en de zee. De belangrijkste zeeën zijn de
Noordzee en de Waddenzee, de belangrijkste
rivieren zijn de Waal, IJssel, Neder-Rijn en de Maas.
Zeewater is zout. Water in kanalen, meren en
rivieren is zoet. Er zit dan bijna geen zout in. Soms is
water brak, dan is zoet water vermengd met het
zoute water van de zee.

Dit heb je ontdekt
Recreatie en toerisme
Als je een dagje op stap gaat, blijf je meestal in
de buurt van je woonplaats. Dat heet recreatie.
Als je op vakantie gaat, ga je verder en langer
weg. Dat heet toerisme. Toeristen bezoeken vaak
attracties en bezienswaardigheden, bijvoorbeeld
pretparken, natuurgebieden of musea.

Windroos
Op een windroos staan de vier windrichtingen: het
noorden (N), het oosten (O), het zuiden (Z) en het
westen (W). Precies tussen deze vier windrichtingen
in zitten er nog vier: het noordoosten (NO), het
zuidoosten (ZO), het zuidwesten (ZW) en het
noordwesten (NW). De windroos staat op een
kompas. De wijzer op een kompas wijst altijd naar
het noorden. Daarmee kun je de weg vinden.

Kaarten maken
Op een goede kaart hebben verschillende delen
een eigen kleur. Met pictogrammen kun je
precies aangeven wat er op een bepaalde plek te
vinden is, bijvoorbeeld een vliegveld. De uitleg
van de kleuren en pictogrammen staat in de
legenda. Natuurlijk heeft de kaart een titel en een
schaal. Op de kaart staat alles, bijvoorbeeld
honderd keer, kleiner dan in het echt afgebeeld.
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