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Tijd van ontdekkers en hervormers

Lees het verhaal over Columbus de ontdekkingsreiziger (deel 1)

Dit is Columbus.

Columbus vertrok met 3 zeil-schepen.

Columbus ontdekte in 1492 Amerika.

Columbus wilde naar China varen.

Hij was een ontdekkingsreiziger.

Hij wilde niet om Afrika heen varen.

Columbus was heel gemeen.

Columbus wilde een nieuwe route vinden.

Daar lees je straks meer over.

Hij wilde naar het westen varen.

Kijk goed naar de kaart.

west

oost

Spanje
China

China
Amerika
Afrika

Zie je de oude route naar China, om Afrika? Kleur de oude route rood.
En de nieuwe route van Columbus, naar het westen? Kleur de nieuwe route geel.
Vragen: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Waar komt Columbus aan land?

Waarom staat China 2 keer op de kaart?

In China.

Er zijn 2 landen die China heten.

In Amerika.

De wereld is rond.
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Lees het verhaal over Columbus de ontdekkingsreiziger (deel 2).

De mannen van Columbus gaan aan land.

Columbus zegt: ik wil goud!

De mensen van het nieuwe land zijn aardig,

“Als de mensen ons geen goud geven,

..ze zeggen: “Wees welkom”.

dan hak je hun hand er af !!”

Zie je Esteban, de scheepsjongen?

“Of hang ze op!”

Esteban vindt Columbus dapper.

Esteban vindt Columbus nu gemeen!

Wat zeggen de mensen op het plaatje? Trek een lijn naar de juiste tekst.

“Als jullie mij geen goud geven,
dan hang ik je aan de galg!!”
ereedschap van steen.

Eerst vond ik Columbus stoer,
maar nu weet ik beter:
Columbus is heel gemeen.

Wees welkom in ons land.
We geven jullie eten.
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Lees de uitleg over de handelsroutes.
Zie je de gele pijlen:

N
W

Dat was de route van

O

Columbus. Hij ontdekte

Z

1

Amerika.
2

Zie je de blauwe route?
Dat was de oude route
naar het oosten.
En de paarse route?
Dat was de route van de
Nederlanders naar het
oosten, helemaal om
Afrika heen!

Schrijf Oost en West in de juiste pijl.

Kijk goed naar de kaart.

Schrijf het antwoord op.
In welk jaar ontdekte Columbus Amerika?

Wie voer in 1498 naar het oosten?

Wie voer in 1596 naar het oosten?

Welk land ligt bij nummer 1?

Welk land ligt bij nummer 2?
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Lees het verhaal over de VOC.

Zie jij die vlag op de boot?

In het jaar 1596 lukte het Cornelis de Houtman

Het is de Nederlandse vlag.

om naar Indië te varen.

Zie jij de palmbomen?

6 jaar later werd de VOC opgericht:

En de man met de hoed?

VOC = Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

Dit is Indië.

De VOC haalde specerijen uit Indië……
en nog veel meer…...

Schrijf de woorden in de juiste rij.
kaneel / peper / kaas / boter / kruidnagel / haring

Wat was er genoeg in Nederland? Wat haalde de VOC uit Indië?

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Wat betekent de afkorting “VOC”?
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Kijk goed naar de oude kaart van Zuid-Amerika.
Zie jij de rode ster?
Hier kwam Columbus aan land in Amerika.
Er woonden toen al mensen in Amerika.
De volken van Amerika heten:
De Inca’s en de Azteken.
Kijk goed naar de legenda en de kaart.

Welk volk woonde in Mexico?

Welk volk woonde in Peru?

________________________
Teken de boot van Columbus.

5

8

3

Tijd van ontdekkers en hervormers

Lees het verhaal over de Inca’s in het jaar 1500.

1

2

De Inca’s in Peru konden schrijven.

Dit is een plaatje van de Inca’s.

De Inca’s schreven met plaatjes.

De Spanjaarden hadden paarden.

De Inca’s bouwden bruggen en wegen.

De Spanjaarden hadden ook zwaarden.

En er waren knappe dokters in Peru.

Ze zijn veel te sterk voor de Inca’s.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waar gaat het verhaal op plaatje 1 over?
Het verhaal gaat over een feest.
Het verhaal gaat over straf.

Hadden de Inca’s cijfers?
Dat weet je niet want er staat niets over cijfers in het verhaal.
Nee, als de Inca’s “3” willen schrijven, dan tekenen ze 3 keer hetzelfde.

Welke wapens hadden de Inca’s?
De Inca’s hadden zwaarden en geweren.
De Inca’s hadden pijl en boog.

Waarom konden de Spanjaarden Peru zo gemakkelijk veroveren?
De Spanjaarden hadden paarden en meer wapens, zwaarden en zo.
Er waren veel meer Spanjaarden, hun leger was veel te groot voor de Inca’s.
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Lees het verhaal over Ruma.
Kijk goed op de foto, zit Ruma op school?
Nee, Ruma werkt, er is geen geld voor school.
Ze werkt de hele dag.
Ruma en haar familie zijn erg arm.
In hun huis is maar 1 kamer.
Dit is Ruma, ze is 12 jaar.

Er is geen kraan en geen w.c.

Schrijf de woorden in de juiste rij.
naar school / werken / eigen kamer / genoeg eten / honger / geen kraan

Arme kinderen

Rijke kinderen

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom gaat Ruma niet naar school?
Ruma wil niet naar school omdat ze lui is.
Ruma mag niet naar school, ze moet werken om eten te kopen.
Denk jij dat Ruma blij is dat ze niet naar school gaat?
Ja, Ruma is vast wel blij, lekker niet naar school.
Nee, Ruma is vast niet blij, ze moet hard werken en kan niet leren lezen.

7

8

Tijd van ontdekkers en hervormers

3

Lees de uitleg over de rechten van de mens.
Niet alle mensen zijn rijk.
Europa

Noord
Amerika

Er zijn veel arme landen.
Azië

Kijk maar op de kaart van de wereld.

Afrika
Zuid
Amerika

Zie je de pijl bij Nederland?
Australië en
Nieuw Zeeland.

Maar er zijn veel landen waar de

Arme landen, waar honger is.

mensen arm zijn en honger hebben.

Rijke landen.

Schrijf de zin af met de woorden

Nederland is een rijk land.

rijke

of arme.

In Europa zijn veel………………………… landen.
In Noord-Amerika zijn veel ………………………..landen.
In Afrika zijn veel……………………………landen
In Azië zijn veel………………………….landen.
Australië en Nieuw Zeeland zijn 2 …………………………. landen.
In Zuid-Amerika zijn veel ………………………………landen.
Trek een lijn naar de plaatjes die bij arm en bij rijk horen.

Arm
Rijk

8

8

3

Tijd van ontdekkers en hervormers

Lees het verhaal over Unicef.
Zie je de kinderen? Ze zijn erg arm.
Er was oorlog en ze moesten vluchten.
Zie je de tent? Er staat iets op…..
Unicef helpt mensen die gevlucht zijn.
En mensen die arm zijn en honger hebben.
Unicef is een organisatie die mensen helpt.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom is er een collecte voor Unicef?
Omdat Unicef moet sparen……
Omdat Unicef geld nodig heeft om arme kinderen te helpen.

Er zijn nog meer goede doelen. Herken jij de collecte bussen?

Het rode kruis helpt
zieke en gewonde
mensen.
Amnesty Intenational
helpt mensen die
gevangen zijn zonder
dat ze iets fout hebben
gedaan.

Artsen zonder grenzen
helpt zieke en gewonde
mensen.
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