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Samenwerking in de wereld.

Lees het verhaal “Bijna de derde Wereldoorlog”.

Dirk komt thuis.

De moeder van Dirk denkt dat er oorlog komt.

Dirk heeft gewonnen met voetballen.

Ze heeft veel eten gekocht.

Hij is heel blij.

De moeder van Dirk is bang.

Maar dan ziet hij zijn moeder.

Ze is bang voor bommen.

Zijn moeder kijkt niet blij.

En ze is bang dat de mensen honger krijgen.

Waar denken Dirk en zijn moeder aan? Teken het.
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Samenwerking in de wereld.

Lees het verhaal “Bijna de derde Wereldoorlog” (deel 2).
5

6
3

Rusland
1

2

Amerika
Cuba
4

Jaar: 1962
Zie jij de man bij Amerika?

Zie jij de man bij Rusland?

Dat is Kennedy.

Dat is Chroesjtsjov.

In 1962 was hij president van Amerika.

In 1962 was hij president van Rusland.

Amerika had veel kern-raketten.

Rusland had ook veel kern-raketten.

Rusland was de vijand van Amerika.

Rusland wilde raketten op Cuba zetten

Wat zie je op het plaatje? Trek een lijn naar het juiste woord.
1.

Chroesjstjov

2.

Cuba

3.

Kennedy

4.

Amerikaanse raket

5.

Nederland

6.

Russische raket

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom wil Amerika niet dat Rusland raketten op Cuba neerzet?
Omdat Cuba heel dicht bij Amerika ligt, Rusland kan Amerika dan aanvallen.
Omdat Amerika zelf raketten op Cuba willen neerzetten.
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Samenwerking in de wereld.

Lees het verhaal “Bijna de derde Wereldoorlog” (deel 2).

Dirk en zijn ouders zijn bang.

Gelukkig is er geen derde wereldoorlog gekomen.

Ze denken dat er oorlog komt.

Rusland heeft in 1962 geen bommen gegooid.

Oorlog tussen Rusland en Amerika.

En Amerika ook niet.

Een oorlog met kern-raketten.

Als er wel een kern-bom op Europa was

Kern-raketten zijn heel gevaarlijk.
Kern-raketten zijn radio-actief.

gegooid?
Dan was Europa nu radio-actief besmet geweest.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Was Nederland in gevaar in het jaar 1962?
Nee, Nederland ligt ver van Amerika en ver van Rusland.
Ja, Nederland ligt midden tussen Rusland en Amerika.
Waarom noemen we de tijd van dit verhaal “de koude oorlog”?
Omdat de zomer van 1962 erg koud was.
Omdat er wel veel raketten klaar-stonden, maar er is niet echt oorlog geweest.
Zijn kern-raketten extra gevaarlijk?
Ja, want kern-bommen zijn radio-actief.
Nee, een kern-bom is net zo gevaarlijk als alle andere bommen.
Wat betekent: “Dan was Europa nu radio-actief besmet geweest”?
Omdat de derde Wereld-oorlog nu nog steeds niet gestopt was.
Omdat er radio-actieve stoffen wel meer dan 100 jaar gevaarlijk blijven.
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Samenwerking in de wereld.

Weet jij nog wie deze man is? Maak het verhaal af.
Gebruik de woorden: Duitsland / tweede / Hitler / 1945 / Europa

De man op de foto heet _________________
Hij was de baas in _____________________
Hij wilde de baas zijn in heel ____________
Door hem begon de ________Wereldoorlog.
De 2de Wereldoorlog stopte in het jaar _____
Wie waren de baas? Trek een lijn naar het land waar de mannen de baas zijn.
Duitsland

Engeland

Rusland
Amerika

Jaar: 1945

De baas van

De baas van

De baas van

De baas van

Amerika:

Engeland:

Duitsland

Rusland

Roosevelt

Churchill

Hitler

Stalin

Er staat een groot rood kruis

door de foto van Hitler! Weet je waarom?

In het jaar 1945 was Duitsland verslagen! Hitler had de oorlog verloren.
De soldaten van Amerika, Engeland en Rusland hadden Europa bevrijd.
Maar wat moest er met Duitsland gebeuren? Wie werd de nieuwe baas in Duitsland?
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Samenwerking in de wereld.

Wie waren de baas? Maak de opdracht en kleur de landen.

Engeland

Amerika

Rusland

Jaar: 1945
Zie je de mannen op de foto?

Rusland werd de baas in Oost-Duitsland.

Ze praten over Duitsland.

Amerika en Engeland werden de baas in

Wie wordt nu de baas over Duitsland?

West Duitsland.
Kleur Oost Duitsland rood

Ze gingen Duitsland verdelen.

Kleur West Duitsland blauw

Dit is Europa in het jaar 1945: zie de rode lijn?
Rusland werd de baas in Oost-Duitsland.
Maar Rusland wilde meer! In alle landen
oost van de rode lijn was Rusland de baas.
Rusland de baas?
ja of nee.

Rusland
Polen
Nederland
Hongarije
West Duitsland
Roemenië
West

Oost

West Duitsland
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Samenwerking in de wereld.

Lees het verhaal over het ijzeren gordijn.
Tussen oost en west lag het IJzeren Gordijn.

West

Oost

Dat was niet echt een gordijn.
Rusland zette hekken en prikkeldraad neer.
Er waren ook wacht-torens.
De grens werd streng bewaakt door wachters.
Er was zelfs een muur dwars door de stad Berlijn.
En er zaten bommen in de grond knags de grens.
Niemand mocht naar het westen vluchten.

Zie jij alle onderdelen van het IJzeren Gordijn?

○

○

Hekken

○

○

Prikkeldraad

○

○

Wacht-toren

○

○

Muur

○

○

Bommen

○

○

Wachters
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Lees de uitleg over het einde van de koude oorlog.
Rusland maakte steeds meer bommen
Amerika maakte ook steeds meer bommen.
Maar veel mensen wilden geen bommen meer.
Kern-bommen zijn heel gevaarlijk.
De mensen gingen demonstreren.
Dit is Gorbatsjov.
Hij werd de baas in Rusland in 1985.
Hij wilde ook minder bommen.
Hij wilde het IJzeren Gordijn afbreken.

Woorden rij: schrijf de woorden onder de juiste foto.
IJzeren gordijn / 1985 / open grens / Stalin / kern-bommen / Gorbatsjov / meer vrijheid / 1945

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

4. _______________________

Wie vindt jij aardiger, Gorbatsjov of Stalin? Waarom?
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Lees de uitleg over de derde wereld landen.
Zie je de kinderen? Deze kinderen moeten werken.
Ze gaan niet naar school.
De kinderen leren niet lezen. En niet rekenen.
Hun ouders zijn arm. De mensen hebben honger.
Voorbeeld: Afrika

Deze kinderen wonen in een derde wereld land.

Waar hoort de zin bij? Bij Afrika of bij Nederland?
Ik woon in een derde wereld land ○
Ik leer lezen op school ○
Ik kan niet lezen ○

○

Ik moet elke dag werken ○
Mijn ouders zijn arm ○
Na school ga ik lekker spelen ○
Ik heb vaak honger ○
Ik lees al AVI 5 ○

○

Na school drink ik limonade ○
Ik wordt later kok, of dokter, of…… ○

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom gaan de kinderen op de foto niet naar school?
De kinderen willen niet naar school.
De kinderen kunnen niet naar school, er is geen geld, ze moeten werken.
Denk jij dat de kinderen blij zijn dat ze niet naar school gaan?
De kinderen zijn vast wel blij, lekker niet naar school.
Ze zijn vast niet blij, ze moeten hard werken en kunnen niet een vak kiezen.
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Lees de uitleg over kind-soldaten.
Zie je de 2 jongens, ze hebben een geweer.
Ze zijn 12 jaar en toch zijn ze soldaat.
Daar hebben ze niet zelf voor gekozen.
Het is geen spel, de jongens hebben veel verdriet.
Voorbeeld: Azië

Ze moeten vechten met de grote soldaten.
In Nederland is er al 70 jaar vrede.

Nederland
Europa

Noord
Amerika

Daar hebben we veel geluk mee!
Azië

Afrika
Zuid
Amerika

Australië en
Nieuw Zeeland.

In Afrika is veel oorlog.
In Azië is het ook niet zo veilig als hier.
Arme landen,

Rijke landen

Kijk goed op de kaart en schrijf 4 landen of werelddelen in de juiste rij.

Arme gebieden

Rijke gebieden

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

Lees het verhaal en bekijk de kaart.

Schrijf waar of niet waar.

In Afrika zijn veel arme landen.
Azië is een heel rijk werelddeel.
De jongens op de foto wonen in een arm land.
Nederland is een heel rijk land.
In Nederland is al 70 jaar geen oorlog.
Landen waar veel oorlog is, zijn vaak arm.

9

8

6

Samenwerking in de wereld.

Hoe ziet jou beste wereld er uit? Schrijf de woorden op de wereldkaart.
Oorlog
Vrede en veilig
Honger
Genoeg eten
Schoon
Vervuiling
Vrijheid
Gezondheid
Ziekte
Er zijn veel groepen die werken voor een betere wereld.
Weet jij wie waarvoor werkt? Trek een lijn naar het juiste plaatje.

Greenpeace wil de natuur en de vissen
redden.

Amnesty International wil dat mensen
met elkaar praten: niet vechten.

Het rode kruis wil dat niemand honger
heeft. Ze geven eten aan arme mensen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

De blauw-helmen van de Verenigde
Naties beschermen de mensen tegen
slechte soldaten.

De artsen van Artsen Zonder Grenzen
helpen arme zieke mensen.
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