Wijzer! Aardrijkskunde groep 5 – H2 Zo ziet Nederland eruit
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Doel: Om te leren

Les 1

Kijk, een hert!

De Veluwe is een groot gebied in Nederland met veel natuur. Er is
bos, heide en er zijn zandvlaktes. Er leven allerlei dieren en
planten. Mensen gaan er in hun vakantie naartoe om te fietsen en
te wandelen. Als bezoeker moet je je aan de regels houden.

Les 2

Zo ziet ons land eruit

Een natuurgebied is een landschap waarin planten en dieren
leven. In Nederland zijn de meeste natuurgebieden door mensen
gemaakt. Duinen beschermen het land tegen de zee. Mensen
planten helmgras om duinen te beschermen. Het platteland is al
het gebied buiten de steden. Het meeste land is daar boerenland.
Je kijkt er tot aan de horizon. Een gebied met huizen, zoals een
woonwijk, noem je de bebouwing.
Les 3

Overal water

Een rivier begint in de bergen. Hij neemt smeltwater en
regenwater mee. In Nederland hebben mensen dijken langs de
rivieren gebouwd. Het land tussen de rivier en de dijken heet
uiterwaarden. Een kanaal is een waterweg die gegraven is. LaagNederland ligt lager dan de zeespiegel. Hoog-Nederland ligt
hoger. De Waddenzee is een ondiepe zee. Bij eb staat het
zeewater laag. Het strand is dan groot. Bij vloed staat het
zeewater hoog.
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Les 4

Kijken op de kaart

Bij een kaart staat vaak een legenda. Op dat lijstje zie je wat de
tekens en kleuren op de kaart betekenen. Het noorden, zuiden,
westen en oosten noem je de windstreken. Om te weten waar het
noorden in werkelijkheid is, kijk je op een kompas. Dat wijst altijd
het noorden aan. Om 12 uur ’s middags staat de zon in het
zuiden. Op een kaart staat meestal een windroos. Daaraan kun je
zien waar het noorden op de kaart is.

