Wijzer! Aardrijkskunde groep 5 – H5 Aan het werk!
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Samenvatting Hoofdstuk 5
Doel: Om te leren

Les 1

Wie belt daar aan?

Mensen werken om geld te verdienen. Dat doen ze op allerlei
manieren. Een postbode brengt de post rond. Andere mensen
zorgen ervoor dat er water uit de kraan komt, of stroom uit het
stopcontact.

Les 2

Werken voor een ander

Een vrachtwagenchauffeur zorgt ervoor dat goederen op de juiste
plek komen. De machinist zorgt ervoor dat passagiers veilig en
vlug met de trein kunnen reizen. De huisarts, de apotheker en de
doktersassistent werken samen om patiënten beter te maken. Dat
is hun beroep. Daar verdienen zij geld mee. Al deze mensen
werken voor een ander. Ze leveren een dienst. Er zijn ook mensen
die geld verdienen door een product te maken.
Les 3

Buizen onder de grond

Door leidingen onder de grond komen drinkwater en gas de
huizen binnen. Via de kabels krijgen we internet en stroom. Van
grondwater wordt bij de waterzuivering schoon drinkwater
gemaakt. Afvalwater uit de huizen gaat via het riool naar de
rioolwaterzuivering. Daar wordt het water weer schoongemaakt.
Stroom gaat van de elektriciteitscentrale en
hoogspanningsmasten naar de meterkast in huis.
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Nederland in delen

Nederland is opgedeeld in twaalf provincies. Elke provincie heeft
een hoofdstad. De namen van de provincies en hoofdsteden leer
je in deze les. Het zijn: Friesland met Leeuwarden, Groningen met
Groningen, Drenthe met Assen, Overijssel met Zwolle, Gelderland
met Arnhem, Utrecht met Utrecht, Noord-Holland met Haarlem,
Zuid-Holland met Den Haag, Noord-Brabant met
’s-Hertogenbosch, Limburg met Maastricht, Zeeland met
Middelburg en Flevoland met Lelystad. Als je op de wereldkaart
kijkt, zie je dat de wereld is verdeeld in zeven werelddelen.
Nederland ligt in het werelddeel dat Europa heet. Nederland is een
klein land. Op de wereldkaart is het een piepklein stipje.
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