Wijzer! Aardrijkskunde groep 5 – H4 Zo maak je het
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Samenvatting Hoofdstuk 4
Doel: Om te leren

Les 1

In de bakkerij

In de bakkerij werkt de bakker met machines om brood te bakken.
Hij bakt brood, croissantjes, bolletjes en nog veel meer. Hiervoor
mengt hij ingrediënten, zoals meel, suiker, boter, eieren en melk.
Alles wat hij bakt, wordt meteen daarna in de winkel verkocht.

Les 2

Van graan tot brood

Boeren oogsten graan met grote machines. Die maaien en dorsen
het graan. Het graan gaat van de silo naar de meelfabriek. Daar
malen machines het graan tot meel. De machines hebben energie
nodig om te werken, vaak is dat stroom. Meel is een grondstof.
Bakkers hebben het nodig om brood te bakken, dat is het product.
Om ervoor te zorgen dat klanten het kopen, maken bakkers
reclame.
Les 3

Gooi maar weg!

Bijna alles wat mensen maken, wordt afval. Niet al het afval mag
bij elkaar in de vuilnisbak. Plastic, glas en oud papier kun je
scheiden. De milieustraat is ook een plek om afval te scheiden,
zoals hout, plastic en chemisch afval. Meubels en kleding worden
opgeknapt en verkocht in kringloopwinkels. Het meeste afval
wordt hergebruikt. Er worden nieuwe producten van gemaakt.
Het afval dat overblijft, wordt verbrand.
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Op de kaart van Nederland zie je hoe Nederland eruitziet van
bovenaf. Je kunt de vorm van ons land zien. Je ziet waar water is
en waar eilanden zijn. In het westen en noorden grenst Nederland
aan zee. Alles op de kaart is veel kleiner dan in het echt. Hoeveel
kleiner iets is, noem je de schaal. Op een schaalstok kun je zien
hoe groot 1 centimeter in werkelijkheid is. Zo kun je op een kaart
meten hoe ver iets is.
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