
Reis om de wereld
Werkwijze
• Sluit aan bij het dossier ‘Hoe leven zij?’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie
 In België wonen heel wat nationaliteiten bij elkaar. Het 

is belangrijk dat we de gewoontes en gebruiken van die 
mensen leren kennen. Soms zijn we onverdraagzaam 
voor mensen die uit een ander land komen. Die onver-
draagzaamheid wordt vaak gevoed door angst voor het 
onbekende. De verschillen tussen de nationaliteiten zijn 
net interessant. We kunnen immers heel veel leren van 
elkaar. Deze les sluit aan bij de deeldomeinen Wereldori-
entatie en Actualiteit. 

• Doelstellingen
 - Je kent de vier factoren die zorgen voor een gezonde 

levensstijl.
 - Je kan iets meer vertellen over de klederdracht in ande-

re landen.
 - Je kent het verschil tussen een democratie en een dicta-

tuur.

• Werkwijze
 - Instap: Opdracht: Teken drie mannetjes. Geef ze de-

zelfde huidskleur, hetzelfde kapsel en dezelfde kledij. 
Teken nogmaals drie mannetjes. Geef ze alle drie een 
andere huidskleur, een ander kapsel en totaal verschil-
lende kledij. Welke mannetjes vind je het leukst? De drie 
dezelfde of de drie verschillende? 

 - Kern: Lees het dossier in Klap. Wanneer je sommige 
woorden niet begrijpt, zoek je ze op in een woorden-
boek. Je kan ook een online woordenboek raadplegen. 
Als dat niet lukt, kan je hulp vragen aan een volwassene. 

 - Achteraf: Verras je huisgenoten met een heerlijke fruit-
salade. Kies voor fruit dat je lekker vindt. Was eerst het 
fruit. Indien nodig schil je het fruit en daarna snij je het 
in kleine stukjes. Ga voorzichtig te werk. Smakelijk!

• Extra informatie
 https://www.spelensite.be/spel/reis-rond-de-wereld-0

bij KLAP, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor kinderen

Redactie: Soetkin De Temmerman, Ellen Somers, Sylvie Thienpont, Marijke Verbeke, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

30ste jaargang | Nr 10 | Mei 2020

De les 'Reis om de wereld' werd ook uitgewerkt als les op afstand.
Je vindt de werkwijze op de pagina van Klap mei, onder de pdf van het tijdschrift.
Daar vind je ook een tweede les die bedoeld is als les op afstand, met als titel 'Covid-19 wereldwijd'


