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HALLO WERELD !
Hallo allemaal!
Ik ben piloot Frank.
Dit boek hoort bij het onderwerp van de Kinderboekenweek van
2012 “Hallo wereld”. Over het ontmoeten van andere culturen in
en door verhalen.
Ik ben gevraagd om jullie mee op reis te nemen langs alle werelddelen.
Welkom aan boord.
Hebben jullie je koffers, paspoort en ticket bij de hand?
Dan kunnen jullie aan boord komen.

1. DE WERELD ROND
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AUSTRALIË
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Geniet van je plek bij het raampje.
Je hebt er een prima uitzicht.
Hier is ons reisplan. We vliegen naar alle zes de werelddelen en bezoeken er
één bijzonder land.
Je leest over elk land dingen die bijzonder zijn. We vliegen naar:

ITALIË

BRAZILIË

1. Italië in het werelddeel Europa (1)
2. Kenia in het werelddeel Afrika (2)
3. Japan in het werelddeel Azië (3)
4. het werelddeel Australië (4)
5. Brazilië in het werelddeel Zuid-Amerika (5)
6. Groenland in het werelddeel NoordAmerika (6)

KENIA

Gordels vast! We vertrekken!

JAPAN

GROENLAND

2. EUROPA, ITALIË
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Het Colosseum
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ITALIË

ROME

De eerste reis brengt ons naar
Rome. Het is de hoofdstad van Italië.
Rome is al zeker 2500 jaar oud.
Het was eens de belangrijkste stad in
het grote Romeinse Rijk.
Rome was rijk en machtig.
Het Colosseum (1) is nog één van de gebouwen uit die tijd dat bewaard is
gebleven. Het Colosseum was een soort
stadion. Het werd bijna 2000 jaar
geleden gebouwd.
Het publiek keek in die tijd vooral naar
wrede gevechten (2). Gevechten tussen
wilde dieren. Gevechten tussen mensen. Of gevechten tussen mensen en
wilde dieren. Veel gevangenen werden
voor de wilde dieren gegooid. In het
Colosseum is veel bloed gevloeid.
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Een gladiator (3) is het Romeinse woord voor zwaardvechter. De gevechten gingen om leven of dood. Er
werden allerlei wapens (4) gebruikt. De eerste gladiatoren waren slaven en gevangenen.
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Een oud verhaal

ROME

2

Over de naam van de stad Rome
bestaat een oud verhaal.
Remus en Romulus zijn tweelingbroers.
Hun moeder werd vermoord.
En eigenlijk zouden de twee babies
verdronken moeten worden door twee
dienaren.
De dienaren krijgen medelijden en zetten
de tweeling in een rieten mandje. Een
wolvin vindt het mandje en geeft de
tweeling haar melk (1). Remus en Romulus groeien op als wolfskinderen.
Een herder vindt later de tweeling (2)en
voedt hen verder op.
Veel later willen de broers een eigen stad
stichten. Ze krijgen ruzie (3) wie de baas
moet worden. Romulus doodt zijn
broer. De stad nieuwe stad krijgt
de naam Rome.
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Rome
Romulus begon zijn stad te bouwen op zeven heuvels. Het begon
klein, maar Rome groeide uit tot
een wereldstad van bijna drie
miljoen inwoners in onze tijd. (4)
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ROME
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Pasta en pizza
Italianen zijn dol op lekker eten.
Italië is het land waar de pasta’s en pizza’s vandaan komen.
Het Italiaanse eten vond zijn weg over
de hele wereld.
In alle pasta’s zitten tarwe, eieren, water en zout.
Pasta bestaat er in allerlei vormen.
De pizza (2) is een gerecht met een
bodem van deeg die gevuld wordt met
allerlei ingrediënten: tomaat, kaas, olijven, groenten en vlees.
Heel vroeger was de pizza eten voor
boeren.
De ronde deegvorm was eigenlijk het
bord waarop het eten geschept werd.
Je at dus eigenlijk je bord samen met
je eten op.

De pizza Margherita (3) is genoemd naar een Italiaanse koningin
(4) die de stad Napels bezocht. Een pizzabakker bedacht de pizza.
Op de pizza legde hij tomaat, blaadjes basilicum (koningskruid) en
een witte Italiaanse kaas.
Het waren de drie kleuren van de Italiaanse vlag.(5)

Pasta (1) komt van het
Italiaanse woord paste.
Dat is het mengsel van
water en tarwemeel.
Het is dus een ander
woord voor deeg
Pasta bestaat al zo’n
5000 jaar.
5

3. AFRIKA, KENIA

Op bezoek bij de Masai

KENIA

Masai

NAIROBI

4

De tweede reis gaat naar het werelddeel Afrika. We vliegen naar Nairobi,
de hoofdstad van Kenia.
We blijven er niet, maar trekken gelijk
door naar een bijzondere stam.
Het zijn de Masai (1). Het zijn nomaden. Masaï hebben niet een vaste
plek waar ze wonen. Als het gras voor
hun vee op is, trekken ze verder naar
een nieuw gebied.
Soms trekt dit herdersvolk(2) de grens
over naar het buurland Tanzania.
Het vee (koeien, schapen en geiten)
zijn het belangrijkste bezit. Het vee is
ook het geld waarmee betaald
wordt.. Bij de Masaï zijn de
oudste mannen de baas.

De Masaï wonen in kleine, eenvoudige dorpjes. Ze worden
boma (3) genoemd. Om een boma staat een schutting van
doorntakken. Zo blijven roofdieren buiten het dorp.
De hutten (4) zijn gemaakt van gevlochten takken. De hut
wordt daarna ingesmeerd met een mengsel van modder,
gras, koeienmest, urine en as. Zo is de hut waterdicht.
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Oude verhalen
Masai

NAIROBI

1

De Masaï geloven in de god Engaï.
Deze god beloofde de Masai als ze dood
gingen, ze alleen maar het volgende
hoefden te zeggen:
“Mens, sterf en wordt weer levend.
Maan, sterf en blijf dood.”
Op een dag ging er iemand dood. Het
was alleen een vijand van de Masaï.
Eén van de Masai sprak de woorden:
“Maan, sterf en wordt weer levend.
Mens, sterf en blijf dood.”
De dode vijand bleef dood. De maan
kwam elke nacht weer terug.
Toen één van de Masai stierf bleef
deze ook dood. De god Engaï sprak:
“Jullie hebben je kans op leven
gehad. Je kunt niet meer terug.
Alleen de maan komt
terug.”
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De god Engaï had drie kinderen. Engaï geeft ze alledrie een
cadeau.
Het eerste kind krijgt een boog
met pijlen. Alle kinderen van
dit kind worden jagers. (1)
Het tweede kind krijgt een
ploeg. Zijn nakomelingen worden landbouwers. (2)
Het derde kind krijgt een stok.
Die gebruikt hij als herder (3)
bij het hoeden van het vee.
De Masaï geloven dat zij allemaal kinderen zijn van dit derde kind.
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Over bloed en melk
Masai

Van oorsprong aten de Masai vooral vlees. Ze dronken melk en af en toe
het bloed van hun vee.
Dat drinken van bloed gebeurde alleen
bij speciale gelegenheden. In de ader in
de nek van een koei werd een kleine
opening gemaakt, totdat het bloed
vloeide. Er werd in een kalebas bloed opgevangen (1). Dat bloed werd vermengd
met melk.(2) Daarna werd de opening
dichtgehouden tot het bloeden stopte.
Nu wordt er nog weinig bloed gedronken. De Masai eten nu ook maïspap aardappelen en een soep van planten.

NAIROBI
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Een bijzondere dans
Als jonge Masaï op het punt
staan volwassen te worden,
wordt er een bijzondere
dans opgevoerd.
De jonge mannen houden
een soort danswedstrijd.
Eén van de jongens probeert zo hoog mogelijk te
springen, terwijl de anderen
zingen. Deze danswedstrijd
heet adumu (3)

4. AZIË, JAPAN
1
Land van vechtsporten
We landen in de hoofdstad Tokio
van het Aziatische land Japan.
Sumo (1)
Dit land is het geboorteland van veel
Bij deze worstelsport proberen
jAPAN
vechtsporten. Van die vechtsporten zijn
twee zware worstelaars elkaar
er veel in andere landen in de wereld
uit een ronde cirkel te krijgen of
terechtgekomen.
elkaar binnen de cirkel op de
Bekende vechtsporten zijn judo en kagrond te gooien.
TOKIO
rate. Minder bekend is sumo. Die sport
De worstelaars zijn in Japan een
is vooral bekend en populair in Japan.
soort helden. Zo’n worstelaar
Er zijn wel tientallen van die Japanse
aanraken brengt geluk.
vechtsporten. Al deze vechtsporten bijelkaar noem je Budo. Budo betekent
vechtkunst.
3
Veel kinderen beoefenen van jongsaf al
een vechtsport. Een belangrijk onder2
deel van een vechtsport is om jezelf te
leren beheersen.
Karate (2)
Judo (3)
Bij deze vechtsport worden
De naam judo betekent “zachte weg”. Bij judo versla je je
stoten met de handen en traptegenstander zonder hem of haar te verwonden. Je leert
pen met de voeten uitgedeeld.
vooral de kracht van je tegenstander te gebruiken om
Maar ook de knieën en ellebogen worden bij
hem ten val te brengen. Zo lever je met weinig inspanhet gevecht gebruikt. Iemand die karate bening de grootste kracht.
oefent, wordt een karateka genoemd

jAPAN

Het verhaal van de sushi

TOKIO

Maki en Nigiri
Je hebt verschillende
soorten sushi.
De in zeewier verpakte sushi heet Maki. (2)
Een bolletje rijst met
daarop een stuk vis of
ei heet Nigiri. (3)
3

Lang geleden waren er nog geen koelkasten. Het was dus moeilijk om eten
te bewaren zonder dat het ging bederven.
In Japan had men 1300 jaar geleden
een manier om gedroogde vis langer te
kunnen bewaren. De vis werd verpakt
in gekookte rijst met azijn. Door de
zure rijst bleef de vis langer goed.
De rijst werd later weggegooid en de
vis werd opgegeten.
Later kwam iemand op het idee om de
vis en de rijst samen op te eten.
Weer later stopte men in de
rijst ook nog stukjes groente. Zo werden het hele kleine
gevulde rijsthapjes
2

1

Sushi (1)
De naam sushi betekent
eigenlijk azijnrijst.
Een sushi is natuurlijk meer
dan alleen rijst en azijn.
Er zit vis in zoals tonijn,
zalm, inktvis of paling, maar
ook garnaal of krab.
Verder kan er komkommer,
augurk of ei in zitten.
Soms zit een sushi verpakt in
velletjes zwarte zeewier.
Zo blijft de rijst niet aan je
vingers of aan de eetstokjes
plakken.

jAPAN

Wonen
TOKIO

1
Ingang
Bij een ingang of
genkan (1) van een Japans huis zie je altijd
een heleboel schoenen
staan. Vooraan staan
de buitenschoenen.
Op het opstapje staan
de altijd schone slippers voor binnen.

Als je een Japans huis binnengaat,
moet je eerst je schoenen uitdoen.
De meeste Japanners zitten op de vloer.
Schoenen brengen vuil van buiten naar
binnen. Daarom staan binnen altijd een
paar schone slippers klaar om binnen te
stappen. Zo blijft de vloer schoon.
Op de vloer liggen matten. Zo’n mat
heet een tatami. De tafels zijn laag en
er zijn geen stoelen met poten.
De inrichting van het huis is simpel.(2)
Vaak zit er tussen twee kamers een
schuifwand.(3) Die wand is een raamwerk. Het raamwerk is beplakt met
rijstpapier. Door die papieren wanden
zijn de huizen erg gehorig.
3
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Tatami (4)
De tatami of mat ligt al
eeuwenlang in Japanse
huizen. Meestal is één kamer gevuld met tatami’s.
De matten zijn gevuld met
rijststro en elke tatami is
even groot.
Als een Japanner zegt dat
hij een zes-tatami-kamer
heeft, bedoelt hij dat er zes
matten in de kamer liggen.

5. AUSTRALIË

Land van buideldieren

AUSTRALIË

SYDNEY

Onze reis gaat verder naar Australië.
Australië is een werelddeel, maar ook de
naam van het land.
Australië komt van het woord Australis.
Dat betekent zuidelijk.
We landen in Sydney.
In Australië komen dieren voor die je nergens anders in de wereld in het wild tegenkomt .
Je vindt er de meeste soorten buideldieren
ter wereld, zoals de kangoeroe, de wombat
de koala.
Bij buideldieren worden de jongen veel
vroeger geboren dan bij andere dieren.
De dierjes zijn kaal en wegen minder
dan een gram. Na de geboorte vinden
ze zelf de weg naar de tepel in de
buidel.

Koala
De naam koala betekent “drinkt niet”. Dit buideldier eet
het blad van één soort boom: de eucalyptus. Daar zit gelijk
ook het drinken in. Koala’s slapen welk 18 uur per dag.

Kangoeroe
Bij kangoeroes
blijft het jong
wel 300 dagen
onzichtbaar in
de buidel. Daar groeit het jong
door de melk van de moeder.
Daarna springt de jonge kangoeroe af en toe naar buiten.

Wombat
De wombat is een buideldier dat veel graaft.
Dan is een buidel aan de voorkant niet handig.
Daarom zit bij de wombat de buidel aan de
achterkant tussen de achterpoten.

AUSTRALIË

1

Vergeten land
SYDNEY

2
3

Australië werd heel vroeger alleen
bewoond door Aboriginals (1)
(zeg aborid-jinals). Ze woonden er al
tienduizenden jaren, voordat in 1606 de
Nederlander Willem Jansz. (2) met zijn
schip met bemanning het noorden van
dit nieuwe land ontdekte. Het werd
Nieuw Holland genoemd.
Later werd het zuiden door de Engelsen
ontdekt. Zij vonden het land geschikt om
er hun gevangenen uit Engeland (3) naar
toe te brengen. De Engelse gevangenissen zaten overvol en raakten zo leger.
Toen er later goud gevonden werd,
kwamen ook veel vrije burgers naar het
land. Door de nieuwe mensen in het
land werden de Aboriginals uit
hun leefgebied verdreven.

Aboriginals
De Aboriginals werden verdreven bij hun waterbronnen.
En de nieuwe bewoners pikten
de goede delen van het land in.
De Aboriginals verzetten zich
met hun eenvoudige wapens
tegen de nieuwe bewoners.
Het was een ongelijke strijd
van speren tegen geweren.
Pas veel later kregen Aboriginals kleine stukken land weer
terug.

Straf
De wetten in Engeland waren vroeger heel erg streng. Voor het stelen
van dieren, kostbare spullen of het omhakken van een boom kreeg je
al de doodstraf. Zo werden ook de gevangenissen minder vol.
Iedereen zag dat de straffen veel te streng waren. Daarom vond men
het wegsturen naar het verre Australië een veel betere straf.

AUSTRALIË

1
Droomtijd
SYDNEY

Uluru: het gevecht
Één verhaal vertelt dat
Uluru is ontstaan na een
gevecht tussen slangen en
hagedissen. De grotten in
Uluru zijn gegraven door
mollen. De klauwen van
de hagedissen maakten
diepe geulen in de rots.

De Aboriginals hebben elkaar altijd
verhalen doorverteld.
Ze konden niet schrijven.
Die verhalen worden droomtijd genoemd.
In die verhalen is vooral het landschap
belangrijk. Het landschap vertelt eigenlijk het verhaal.
Één van de belangrijkste plekken voor
Aboriginals is Uluru (zeg Oeloeroe).(1)
Het is een vreemde rode berg midden
op de vlakte. Die rode berg staat daar
eenzaam en zit vol scheuren en holen.
Uluru vertelt een verhaal.
Aboriginals tekenden hun verhalen op de rotsen (2).

Droomtijd
Aboriginals geloven dat de
aarde eerste leeg was. Door
mensen, planten en dieren
kreeg de aarde vorm.
Zij vormden door schepping
en gevechten het landschap,
zoals we dat nu kennen.
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Uluru: twee jongens
Volgens een ander verhaal zou Uluru gevormd
zijn door twee jongens die in de modder
speelden na een regenbui.

6. ZUID-AMERIKA, BRAZILIË

Land van overvloed

BRAZILIË

BRASILIA

We vliegen naar Zuid-Amerika.
De bestemming is Brasilia, de hoofdstad
van Brazilië.
We varen met een boot over een rivier
naar het noorden.
In het noorden vind je het tropisch regenwoud. Op een stuk van 30 voetbalvelden
groot kun je wel drieduizend verschillende
soorten planten en bomen vinden.
Brazilië is de woonplaats van 600 soorten
zoogdieren, 1500 vissoorten, 1600 vogelsoorten en 100.000 insectensoorten.
De meeste ervan vind je in dit dichte regenwoud.
Grote delen van het woud verdwijnen. (1)
Waarom? Het hout levert geld op en de
kale grond wordt gebruikt om gewassen
op te verbouwen. Die zorgen voor
het inkomen van de boeren.

Venus-vliegenvanger
Deze plant leeft van vliegen en spinnen. De plant bestaat
uit een soort schelp met haren. Binnen in de schelp is een
zoete stof die insecten lokt. De schelp klapt dicht als de
prooi helemaal binnen in de schelp zit.

Pijlgifkikkers
In het regenwoud vind je veel
soorten kikkers.
Veel soorten zijn heel kleurig.
Sommigen zijn niet groter dan
de top van je vinger.
Hun kleur is een waarschuwing: “Ik ben giftig”.
1

Planten en dieren verdwijnen
Door het kappen van het regenwoud verliezen planten en dieren hun woongebied.

BRAZILIË

1
BRASILIA

1

2

De Amazone
Door het regenwoud stroomt de Amazone (1) de op één na langste rivier
3
ter wereld. (6500 km).
De Amazone heeft veel zijarmen. In de regentijd is de rivier een stuk breder dan
De naam van de rivier
normaal. Op het breedste punt kan de riDe Spanjaarden veroverden
vier wel 40 kilometer breed worden.
een groot deel van ZuidOver de Amazone is daarom geen enkele
Amerika. Ze voeren met een
brug te vinden.
schip over de rivier.
De rivier begint in het land Peru en
Op een dag dachten ze dat ze
stroomt daarna nog door drie andere
aangevallen werden door vroulanden om in Brazilië in de zee te stromen.
wen met pijl en boog.
Er wonen veel mensen langs de rivier. Het
In oude Griekse verhalen bezijn vaak drijvende dorpen (2).
stond ook zo’n stam van
Zo overstromen de dorpen niet
vrouwelijke krijgers. Ze werals de rivier hoger wordt in
den Amazones (3) genoemd.
de regentijd.
4
Gevaar
Wonen langs de Amazone is niet zonder gevaar. Als het water laag staat
slaan scholen piranha’s (4) met hun
vlijmscherpe tanden toe. Door het lage water is er minder voedsel.

BRAZILIË

BRASILIA

3

Verborgen stammen
Diep in het oerwoud leven stammen.
Ze leven van de rijkdom van het oerwoud. Er zijn volop dieren en planten.
Eén van die stammen is de Yanomami
(zeg: Janomami). Deze indianenstam
woont in dorpjes langs de rivier de Amazone en haar zijrivieren.
De vrouwen verbouwen er zoete aardappelen, bananen en mango’s in kleine
tuinen in het oerwoud. (1)
De mannen jagen er met pijl en boog (2).
Ook vangen ze vis in de rivier.
De dorpjes hebben 100 tot 150 inwoners.
Als dorpen te groot worden, vertrekken
er mensen en beginnen een nieuw dorpje in het oerwoud.

Dorp
Het dorp (3) of de shabano van de Yanomani
heeft een ronde vorm. De hutten staan aan de
rand met de ingang naar binnen. In het midden is een soort plein. De hutten zijn eigenlijk
niets meer dan een afdak.
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Versieren (4)
De Yanomani versieren
zichzelf met verf.
Dat zijn vooral golvende lijnen.
Vrouwen hebben vaak
ook piercings van plantenstengels door hun
neus en onderlip.

7. NOORD-AMERIKA, GROENLAND

Land van sneeuw en ijs
GROENLAND

NUUK

1

Vanuit het warme Brazilië vliegen we
naar het hoge koude noorden.
We landen in Nuuk. Het is de hoofdstad
van Groenland. Groenland is het grootste
eiland ter wereld, maar er wonen maar
56 duizend mensen. Dat is niet veel.
Groenland is voor het grootste deel met
ijs en sneeuw bedekt (1). Het is er dus
koud, vooral in de wintertijd. Niet echt
aantrekkelijk om te wonen dus.
Langs de kust is het alleen groen (2).
Groenland ligt in Noord-Amerika, maar
het hoort eigenlijk bij Denemarken. Denemarken is weer
een land in Europa.
Groenland heeft wel een
eigen regering.

2
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De naam Groenland
Erik de Rode (3) gaf in het jaar 982 de naam Groenland aan het
eiland. Erik kwam op het eiland terecht nadat hij een moord
gepleegd had in IJsland. Daar moest hij weg. Hij dacht dat de
naam Groenland er voor zou zorgen dat meer mensen naar het
eiland zouden komen.

GROENLAND

De oudste bewoners
NUUK

1

3

Lang voordat Erik de Rode aankwam
woonden er al mensen op Groenland.
Het waren de Inuit (zeg: Inwiet).
Veel mensen zeggen eskimo’s, maar dat
is voor de Inuit bijna een scheldnaam.
Inuk (het meervoud is Inuit) betekent
mens.
Veel mensen kennen zonder dat ze het
weten woorden uit de taal van de Inuit.
Bijna iedereen weet wat een iglo
(sneeuwhut) (1), husky (sledehond) (2)
of kayak is (kano) (3).
Inuit leven allang niet meer op de manier zoals nog veel mensen denken.
Iglo’s, tenten, kayaks en huskies hebben
vaak plaats gemaakt voor houten
huizen (4), motorboten (5) en
sneeuwscooters (6).
2

4
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Het woord “Eskimo”
Vroeger dacht men dat het woord Eskimo
“rauwvleeseter” betekende. Nu denkt men dat het
gewoon “pelsjager op sneeuwschoenen” betekent.
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GROENLAND

Vis en vlees
NUUK

De Inuit hebben altijd van de jacht
en het vangen van vis geleefd. (1)
Groenland verdient ook nu het meeste
geld met het vangen van vis.
Die vis wordt uitgevoerd naar andere landen.
De Groenlanders eten vooral vlees en vis.
In het koude klimaat groeien er maar weinig planten.
Inuit jagen nog op walrussen, (2) zeehonden (3), kariboe’s (4), ijsberen en muskusossen.(5)
Er komen steeds minder jagers, want de
jonge inuits lijken de kunst van het jagen te
verleren.

4
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1
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3

Jagers en zeehonden
Inuit hebben een speciale
band met de zeehond.
Ze geloven dat er een soort
afspraak bestaat tussen de
jager en dit dier.
Een jager mag de zeehond alleen jagen als voedsel voor
zijn familie. Dus de jager mag
niet meer vlees nemen dan
nodig is.
De Inuit drinken het bloed van
de zeehond en eten het vlees
rauw. Ze geloven dat zo de
zeehond deel van hun
lichaam wordt.
Inuit geloven dat ze door het
eten van zeehond nooit ziek
zullen worden.

8. FILMPJES

Wombat met jong
Australië

Bekijk het filmpje
De venus-vliegenvanger
Brazilië

Bekijk het filmpje

Dansende Masaï
Kenia

Bekijk het filmpje

Een iglo bouwen
Groenland

Bekijk het filmpje

Sumo worstelen
Japan

Het klokhuis: pasta
Italië

Bekijk het filmpje

Bekijk het filmpje
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meer boeken groep 3/4
Volg Eduboek op:

meer boeken groep 5/6
Voor meer informatie:

meer boeken groep 7/8
Volg Eduboek op:

Dit boek mag gekopieerd worden en doorgestuurd worden naar anderen.

Werkblad Hallo Wereld! De wereld rond

Hallo Wereld! De wereld rond

1. Zet het nummer voor het woord in de goede zin.
Kies uit:
1.Australië, 2.Groenland, 3.Italië, 4.Kenia, 5.Japan,

3. Trek een lijn van het plaatje naar het goede land.
Australië

6.Brazilië

.

.

A. ___ is het land waar de rivier de Amazone stroomt.
B. ___ is het land van de pizza.
C. ___ is het land waar je je schoenen uitdoet als je
een huis binnengaat.
D. ___ is het land van de Inuit.
E. ___is het land van het herdersvolk de Masaï.
F. ___ is het land van de wombat.

Italië

.

..

Japan

goed
/fout

2. Zijn de volgende zinnen goed of fout?
A. De tweeling Remus en Romulus werden opgevoed
door een wolf. goed/fout
B. De Masai wonen met hun vee op een vaste plaats.

goed/fout

.

www.eduboek.nl

.

goed/fout

Groenland

.

Judo is een vechtsport uit Japan. goed/fout
Een kayak is een sneeuwscooter. goed/fout
Een piranha is een roofvis in de Amazone. goed/fout
Australië komt van het woord Australis. Dat betekent
noordelijk. goed/fout
G. De Yanomami leven in het oerwoud in ronde dorpen.
C.
D.
E.
F.

Brazilië

Kenia

Even puzzelen 1
Zoek de zeven verschillen.

Even puzzelen 2
Deze inuk is zijn husky kwijt. Wat is de goede weg?

www.eduboek.nl

Even puzzelen 3
Van links naar rechts
1. Zo heten alle Japanse vechtsporten bijelkaar.
4. In dit land begint de rivier de Amazone te stromen.
8. De stichter van de stad Rome in Italië.
9. De verzamelnaam van spaghetti en macaroni.
10. Sneeuwhut.

1

3

Van boven naar beneden
2. Naam van een vreemde rode berg in Australië.
3. Hier wonen de Yanomami.
5. Danswedstrijd voor jonge Masai. Wie springt het hoogst?
6. Buideldier uit Australië dat in bomen leeft.
7. Het Japanse woord voor mat.
7

9

10

EclipseCrossword.com

8

4

5
6

2

meer gratis boeken :

groep 7 en 8

groep 3 en 4

gratis leenboeken (in Flash):
groep 3 en 4

bekijken

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 5 en 6

groep 7 en 8

groep 7 en 8

bekijken

bekijken

bekijken

bekijken

bekijken

Leen 1 jaar lang 60 e-boeken voor maar 30 euro (geldig tot 1 –10-2012)
lees meer

Bezoek: http://www.eduboek.nl/

Antwoorden Hallo Wereld! De wereld rond

Hallo Wereld! De wereld rond

1. Zet het nummer voor het woord in de goede zin.
Kies uit:
1.Australië, 2.Groenland, 3.Italië, 4.Kenia, 5.Japan,

3. Trek een lijn van het plaatje naar het goede land.
Australië

6.Brazilië

.

.

A. 6 is het land waar de rivier de Amazone stroomt.
B. 3 is het land van de pizza.
C. 5 is het land waar je je schoenen uitdoet als je
een huis binnengaat.
D. 2 is het land van de Inuit.
E. 4 is het land van het herdersvolk de Masaï.
F. 1 is het land van de wombat.

Italië

.

..

Japan

goed
/fout

2. Zijn de volgende zinnen goed of fout?
A. De tweeling Remus en Romulus werden opgevoed
door een wolf. goed/fout
B. De Masai wonen met hun vee op een vaste plaats.

goed/fout

.

www.eduboek.nl

.

goed/fout

Groenland

.

Judo is een vechtsport uit Japan. goed/fout
Een kayak is een sneeuwscooter. goed/fout
Een piranha is een roofvis in de Amazone. goed/fout
Australië komt van het woord Australis. Dat betekent
noordelijk. goed/fout
G. De Yanomami leven in het oerwoud in ronde dorpen.
C.
D.
E.
F.

Brazilië

Kenia
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