Landengids
We gaan een reisgids maken voor een land dat je zelf mag uitkiezen.
Dat is een boekje waarin allemaal dingen staan die met dat land te
maken hebben en die je zou willen weten als je op vakantie zou
gaan naar dat land.
Welk land heb jij gekozen? Schrijf met mooie grote (versierde) letters
de naam van jouw land in het kader. Dit wordt de titel van jou eigen
reisgids! Vul ook je naam in, zodat iedereen weet dat jij deze reisgids hebt gemaakt!

Landengids voor:

Gemaakt door: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elk land heeft ook een vlag.
Weet jij de vlag van jouw gekozen land?
Kleur de vlag van jouw land!

TIP: kijk op http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Vlaggen
voor een lijst met alle vlaggen van de wereld!
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1. Geografie; Hoe ziet het land eruit?
Waar ligt het land op de
wereldkaart?
Zoek dit op in een atlas en
kleur jouw land op de kaart :

TIP: Gebruik een atlas om je
land op te zoeken!
Heb je geen atlas? Kijk dan op
http://maps.google.com/maps
en vul de naam van je land in!

Hier ligt mijn land:

Bron: www.english.freemap.jp

De buurlanden zijn :

Het land ligt wel of niet aan een zee. Ligt jouw land aan een zee? Hoe heet die zee?
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Hoogtekaart
Heeft jouw land bergen? We gaan een hoogtekaart maken waarop je
dit goed kunt zien. Op de kaart geef je met verschillende kleuren de
hoogte van het bodem aan. De plekken in jouw land waar bergen zijn
kleur je rood, de plekken die gelijk zijn aan de zeespiegel (de hoogte
van de zee) kleur je groen. Alles daar tussenin kleur je geel. Ook de
belangrijkste rivieren gaan we er met blauw intekenen.
Dus:
Bergen
Land even hoog als de zee
Land er tussenin
Rivieren

= rood
= groen
= geel
= blauw

TIP: op http://english.freemap.jp
vind je van alle landen een lege kaart.
Vraag aan je juf of meester of je de
kaart van jouw land mag uitprinten
om de hoogtekaart te maken!

Weet je de namen van de rivieren?
Schrijf ze erbij op je kaart!
Knip en plak je eigen hoogtekaart hieronder of voeg het op een apart blaadje erbij.
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Klimaat
Kun je iets vertellen over het klimaat? Vul in:
Het klimaat in mijn land is een:

De wereld wordt in vijf soorten klimaten verdeeld:
A = tropisch klimaat; de temperatuur van de koudste maand is 18°
B = droogte klimaat; er valt in een jaar maximaal 500 mm neerslag
C = gematigd (warm) klimaat; de temperatuur is in de koudste maand -3 tot 18°
D = gematigd (koud) klimaat; de temperatuur in de koudste maand is -3 of kouder
E = pool klimaat; de temperatuur in de warmste maand is 10° of lager
Overal op de wereld zijn verschillende klimaten. Op de noordpool is het heel koud
en bij de evenaar heel warm, maar daartussen zijn ook nog andere klimaten. Vaak
als we aan het klimaat denken, denken we vooral aan de temperatuur, maar
neerslag (regen, sneeuw, hagel) speelt ook een grote rol. Er is een systeem
bedacht door meneer Köppen om de wereld in te delen in verschillende klimaten.
Dit klimaatsysteem noemen we daarom het klimaatsysteem van Köppen.

Bron: www.aardrijkskunde.org
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Planten en dierenrijk
Welke planten, bomen en dieren komen er veel voor in jouw land?
Planten en bomen:

Dieren:

Zijn er planten of wilde dieren die heel speciaal zijn omdat ze bijvoorbeeld bijna
uitgeroeid zijn?

TIP: Kijk op de site van het wnf
(www.wnf.nl) en typ de naam van
jouw land in de zoekmachine. Je
krijgt een mooi lijstje met dieren
die in jouw land leven!

TIP: Vul de zoekmachine
www.google.nl in met de
woorden “natuur” en de naam
van jouw land en snuffel door de
resultaten!
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2. De bevolking
Hoeveel mensen wonen er in jouw land?

Wat is de hoofdstad van jouw land?

TIP: Kijk of je in de
bibliotheek een boek kan
vinden met informatie over
jouw land of loop eens een
boekhandel binnen en kijk
of je er een reisgids kan
vinden!

Waar wonen de meeste mensen in jouw land?
In de stad of juist in dorpen? Of reizen ze misschien in tenten door het land?

Wat voor taal wordt er in jouw land gesproken?

Wat eten de mensen?

Weet je ook een aantal gerechten die uit jouw land komen?

Wat is het geloof van de mensen? Er kunnen meerdere godsdiensten in een land
aanwezig zijn. Kruis aan welke godsdiensten je hebt gevonden die in jouw land
voorkomen:
o
o
o
o
o

Christendom
Islam
Hindoeïsme
Boeddhisme
Taoisme

o Sikhisme
o Jodendom
o Anders namelijk
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(geloof in God)
(geloof in Allah)
(godsdienst van Indiase oorsprong)
(godsdienst begonnen door Boeddha)
(godsdienst volgens de Tao te Ching;
het Boek van de Weg en Kracht)
(godsdienst begonnen door de Guru Nanak)
(godsdienst begonnen door het Jodenvolk)

Landengids
3. De economie (geldzaken)
Werken de mensen veel op het land of in de fabrieken?

Wat is het belangrijkste product wat verkocht wordt aan
andere landen? Is dat bijvoorbeeld olie of graan?

Is het een arm of rijk land?
Krijgt het hulp of geeft het hulp aan arme landen?

Toeristen geven vaak geld uit om mooie gebouwen te zien. Zijn er in jouw land
bekende en mooie gebouwen? Print of knip foto’s uit van bekende gebouwen in
jouw land en plak ze hieronder. Schrijf er ook bij hoe het gebouw heet en vertel kort
waar het gebouw voor gebruikt wordt.
(naam gebouw:)

(Omschrijving:)
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4. Geschiedenis
Zijn er beroemde mensen die uit
jouw land komen? Wat hebben ze
gedaan om beroemd te worden?

Naam beroemdheid:

TIP: Kijk eens op www.wikikids.nl
en typ als zoekwoord de naam
van je land in! Daar staat veel
informatie (niet alleen over
geschiedenis!) over heel veel
landen!

Hun daden:

Wat is er in het land gebeurt dat heel belangrijk was? Is er bijvoorbeeld een grote
oorlog geweest? Met welk ander land? Of is er iets anders gebeurt wat iedereen
zou moeten weten?
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