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Lees het verhaal van de woestijnen en maak de opdracht.
Een woestijn is droog, heel droog.
Er valt heel weinig regen.
De grond is droog.
Het is te droog voor veel planten.
Er wonen weinig mensen.
Soms groeit er wel een cactus.
Een cactus heeft hele lange wortels.
Er zijn 5 grote woestijnen op de aarde.
Zoek de woestijnen op de kaart.
Schrijf de cijfers op de juiste plek.
1. Shahara
2. Gobi woestijn
3. Arabische woestijn
4. Patagonische woestijn
5. Australische woestijn

Woorden rij: schrijf de woorden in de juiste rij.
woestijn / veel regen / droog / gras / weinig mensen / cactus / veel mensen / bomen

Nederland

Woestijn

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

4. _______________________
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Herken jij de 4 soorten woestijn? Schrijf de naam bij het plaatje.
Kies uit:

zand-woestijn / rots-woestijn / ijs-woestijn / grint-woestijn.

________________________________

__________________________________________

Wat is waar?

______________________________

___________________________________________

Schrijf:

waar of niet waar.

In een woestijn zie je altijd veel zand.
In een woestijn wonen weinig mensen.
In een woestijn groeien altijd cactussen.
In een woestijn is het altijd droog.
In een woestijn groeien weinig of geen planten.
In een woestijn is het altijd super-heet.
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Lees het verhaal over de nomaden van de Sahara.
Dit zijn nomaden van de Sahara.
De Sahara is een zand-woestijn.
In de Sahara is het heel heet.
De nomaden wonen in tenten.
Ze reizen rond.
De kamelen dragen de tenten.
Kamelen kunnen lang zonder water.
Wat weet jij over de nomaden van de Sahara? Schrijf het vehaal af.
In de woestijn leven ____________________________________.
Nomaden wonen niet in een huis, ze wonen in een _____________________
Nomaden wonen niet op 1 plek, ze _______________________________
De _____________________ dragen de tenten telkens naar een andere plek.

Lees het verhaal over de oase.
Dit is een oase.
Hier is water, midden in de droge woestijn.
De nomaden reizen van oase naar oase.
De dieren kunnen hier drinken en eten.
Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het verhaal af.
Een ____________________ is een belangrijke plek voor de nomaden.
In de Sahara - woestijn is het erg ___________________________
In de oase is wel ________________________________ voor de dieren.
In de oase groeien ook planten, de dieren kunnen hier ook__________________.
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Lees het verhaal over de Gobi woestijn.
Dit is een ger, dat is een soort tent.
Een ger kun je zien in de Gobi woestijn.
De Gobi woestijn is een rots-woestijn.
In de Gobi woestijn is het soms heel koud.
Een ger is lekker warm.

Woorden rij: schrijf de woorden in de juiste rij.
Zand- woestijn / rots-woestijn / kamelen / ger / altijd heet / koud in de winter

Gobi-woestijn

Sahara.

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Wat weet jij van de Sahara en de Gobi-woestijn.
Kleur de evenaar rood.
Kleur de Gobi woestijn bruin.
Kleur de Sahara geel.

Trek een
lijn naar
de plek
waar de
tent hoort.
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De woestijn wordt groter.
Dit is een dorp aan de rand van de Sahara.
De aarde wordt steeds warmer.
En de mensen kappen veel bomen.
1

Zo wordt de woestijn steeds groter.

Zie je de plantjes in de zwarte bakjes?
Dat zijn jonge boompjes.
De vrouwen willen de boompjes planten.
Ze willen niet dat de woestijn groter wordt.
2

Zet een X voor het juiste antwoord.
Zie je op plaatje 1 een echte woestijn?
Ja, want je ziet veel zand.
Nee, er staan huizen en ook bomen.
Plaatje 2: Waarom planten de vrouwen boompjes.
Bomen zijn goed voor de grond, de grond blijft vruchtbaar.
Ze willen de bomen later omhakken voor hout voor een vuur.

Teken een woestijn met met 2 kamelen en een oase.
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Wat weet jij al van de Noordpool en de Zuidpool? Schrijf het antwoord op.

Wij wonen op de ____________

Wij wonen op de ____________

Waarom zie je op de foto alleen het ijs op de noordpool?
De zuidpool zie je niet op deze foto want de aarde is rond.
Op de Zuidpool is alleen in de winter ijs en sneeuw.

Afrika

Zuid-Amerika

Lapland
Zuidpool

Noordpool
Groenland

Australië

Wat is waar?

Alaska

Schrijf:

Canada

waar of niet waar.

De Zuidpool ligt vlakbij Zuid-Amerika
De Noordpool ligt tegen Groenland aan.
De Noordpool is een bevroren zee.
Je kunt met een slee naar de Zuidpool reizen.
De Zuidpool heet eigenlijk Antarctica.
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Lees het verhaal over de expeditie.
Dit is Frank, Frank is op expeditie.
Frank wil alles weten over de Zuidpool.
Hij graaft in het ijs op zoek naar botten.
Of misschien vindt hij heel oude planten.
Hij wil weten wat er vroeger op de Zuidpool
leefde.

Op de Zuidpool is het heel erg koud.
Meestal is het wel min 50 graden.
Het waait vaak ook hard op de Zuidpool.
Waarom draagt Frank een gekke sjaal?
Anders bevriest zijn neus.
Zie je het ijs op de sjaal?

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat is een expeditie?
Een expeditie is een soort vakantie reis.
Een expeditie is een reis om onderzoek te doen.
Als Frank een hele oude plant in het ijs vindt, wat leert hij daar dan van?
Niets, want een plant kan niets vertellen .
Dan weet Frank dat het lang geleden niet zo ijskoud op de Zuidpool was.
Waarom zit er ijs op de sjaal van Frank?
Het is zo koud, de damp uit zijn adem bevriest.
Misschien heeft hij een sneeuwbal gevecht gehad.
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Lees de verhalen van de Inuit, de mensen van de landen rond de Noordpool.
1

Ik woon in Noord Canada.
Het is minder koud dan vroeger.
De Noordpool wordt kleiner.
Ik woon in Lapland. Er valt minder
sneeuw, en hier en daar groeit nu een boom.
Vroeger woonde ik in een iglo, maar nu heb
ik een gewoon huis.

2

3

Ik woon in Groenland.
Er komen steeds meer toeristen. Daar
schrikken de dieren van.
In de landen vlakbij de Noodpool is het
ook heel koud.
Lapland
Noordpool
Groenland

De mensen die daar leven heten
Eskimo’s of Inuit.
Inuit betekent: mensen.
Wie woont waar?

Canada

Lees wat de 3 mannen vertellen en schrijf :

Schrijf 1, 2 en 3 op de kaart.

waar of niet waar.

Inuit is een ander woord voor Eskimo
Het is veel kouder op de Noordpool dan vroeger.
Eskimo’s wonen nu vaak in een gewoon huis.
Als de aarde warmer wordt, kunnen er meer planten in het
Noordpool gebied groeien.
De dieren op de Noordpool zijn niet aan mensen gewend.
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Wat weet jij nu al van de wereld-delen? Trek een lijn naar het juiste plaatje.
In dit werelddeel ligt Nederland.

Dit is eigenlijk geen werelddeel, het is een
bevroren zee.
In de landen eromheen wonen de Inuit.

In dit werelddeel vindt je de grootste
zandwoestijn van de wereld: de Sahara.

Dit werelddeel is de grootste ijs-woestijn van de
wereld.

In dit werelddeel vindt je een grote grindwoestijn: de Gobi-woestijn.
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Ken jij de wereld-delen al? Kleur de wereld-delen.
Kleur de Noord-Amerika paars.

Kleur Afrika roze

Kleur midden Amerika ook paars.

Kleur Oceanië geel.

Kleur Zuid-Amerika rood

Kleur Azië en Midden-Oosten groen.

Kleur Europa oranje.

Kleur Antarctica blauw.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Zie je de pijl naar Nederland? In welk werelddeel ligt Nederland?
Nederland ligt in Europa.
Nederland ligt Amerika.
Waarom is de Noordpool geen werelddeel, waarom is Zuidpool wel een werelddeel?
De Noordpool is veel te klein om een werelddeel te zijn.
De Noordpool is geen werelddeel omdat het een bevroren zee is.
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Kijk goed naar de kaart
Noordwest

Noord

NoordOost

West

Oost

Zuidwest

Zuidoost

Zuid

Maak de puzzel. Welk woord vind je in de grijze vakjes?
In welk werelddeel ligt Nederland?
Ander woord voor Zuidpool?

E
A

Mooiste land van de wereld?

N

Werelddeel west van Afrika?

Z

Werelddeel noordoost naast Afrika?

M

-

Werelddeel zuid van Europa?

A

Het grootste werelddeel van de wereld?

A

O
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