Groep 5/6 Amerika
Waar gaat de kaart over?

1.
2.
3.
4.

Indianen
Verenigde Staten-Nederland
Columbus
Keuzekaart

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

2
2
1
1

3
3
3
3

Verslag
Muurkrant
Invulblad
Werkstuk

Planning:

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

26 t/m 30 nov,
ma di do
3 t/m 7 dec,
ma di
10 t/m 14 dec,
ma di do
17 t/m 21 dec,
ma di
7 t/m 11 jan,
ma di do
14 t/m 18 jan,
ma di do
21 t/m 25 jan, CITO
ma di do

Kaart 1: Indianen

gr.5 Columbus
gr.6 VS-NL
gr.5 Indianen
gr.6 Columbus
gr.5 VS-NL
gr.6 Indianen
Kaarten afmaken / werken aan de
presentaties
(Werken aan de) presentaties
Presentaties en toets
Keuzekaart

Ingrid

JJ

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet waarom indianen zo genoemd worden.
Ø Je weet dat er verschillende soorten indianen zijn.
Ø Je weet hoe de prairie-indianen woonden.
Ø Je weet welke taal de prairie-indianen hadden.
Ø Je weet hoe de jacht op bizons ging.
Ø Je weet hoe indianen nu leven.
Waar kan ik het vinden?
Ø Infoboekje over indianen
Ø Groep 6: Internet
Ø Groep 6: Schooltv: Indianen, de eerste inwoners van Amerika.
https://schooltv.nl/video/de-indianen-de-eerste-inwoners-vanamerika/#q=indianen
Welke vorm moet het krijgen?
Ø Je maakt in tweetallen een verslag over de indianen.
Ø Op de plankaart verdeel je de onderwerpen.
Ø Groep 5 zoekt de informatie in het info-boekje en groep 6 op
internet. Je schrijft de informatie op je kladblaadje.
Ø Daarna typ je de informatie uit in mooie zinnen.

Kaart 2: De Verenigde
Staten

Stefan

JJ

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet hoe de vlag van Verenigde Staten en Nederland eruitziet.
Ø Je weet dat de Verenigde Staten een president heeft en Nederland
een minister-president.
Ø Je kunt iets vertellen over het eten in de VS en Nederland.
Ø Je kunt iets vertellen over het betaalmiddel (geld) in de VS.
Ø Je kunt iets vertellen over het aantal inwoners/grootte van de VS.
Ø Je kunt iets vertellen over de taal in de VS.
Waar kan ik het vinden?
Ø Groep 5: infoboekje voor info en internet voor plaatjes
Ø Groep 6: internet voor info en plaatjes
Welke vorm moet het krijgen?
Ø Je maakt een muurkrant. Volg de plankaart.
Ø Zoek bij elk stukje een plaatje of maak een tekening.

Kaart 3: Columbus

Debbie

J

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet wie Columbus is en wanneer hij leefde.
Ø Je weet van wie Columbus geld kreeg voor zijn eerste reis.
Ø Je weet wanneer Columbus zijn eerste reis maakte.
Ø Je weet waarom Columbus op reis ging.
Ø Je weet welke drie schepen hij bij zich had.
Ø Je weet wat een scheepsjournaal is en wat er in staat.
Ø Je weet de naam van het eerste eiland dat Columbus ontdekte.
Ø Je weet hoeveel reizen Columbus maakte naar “Indië”
Ø Je weet waarom de Spaanse koning en koningin zo blij waren met
de nieuwe route naar Indië.
Ø Je weet de naam van het nieuwe werelddeel dat Columbus
ontdekte.
Waar kan ik het vinden?
Ø Werkblad “Columbus”
Ø Infoblad over Columbus.
Welke vorm moet het krijgen?
Ø De kinderen lezen het informatieboekje.
Ø Daarna maken ze het werkblad.

Kaart 4: Keuzekaart

Armand

J

¹3

Wat moet ik weten?
Ø De Grizzly beer:
• Je weet hoe groot en zwaar een Grizzly kan worden.
• Je weet dat een Grizzly beer een winterslaap houdt.
• Je weet wat een Grizzly beer eet.
• Je weet waar de Grizzly beer leeft.
Ø Donald Duck op bezoek:
• Je weet wie Donald Duck heeft bedacht.
• Je weet wanneer en waar Donald voor het eerst voorkwam.
• Je weet waarom Donald Duck bekend is geworden.
• Je kunt iets over het karakter van Donald Duck vertellen.
• Je weet de namen van zijn neefjes en zijn oom.
Ø Amerika in kleur:
• Je weet dat Amerika bestaat uit twee continenten: ZuidAmerika en Noord-Amerika.
• Je kunt de landen van Noord-Amerika invullen op de kaart.
Ø Eten bij de Mc Donalds:
• Je kunt drie dingen noemen die je bij Mc Donalds kunt eten.
• Je weet wanneer en waar het eerste restaurant is geopend.
• Je weet wie Mc Donalds heeft bedacht.
Waar kan ik het vinden?
Ø De Grizzly beer: hulpkaart “Ik kan een werkstuk maken”,
informatieblad met informatie.
Ø Donald Duck: papier voor het stripverhaal
Ø Amerika in kleur: kaart met Noord- en Zuid-Amerika, atlas
Ø Mc Donald’s: http://www.mcdonalds.nl/overmcdonalds/geschiedenis
Welke vorm moet het krijgen?
De Grizzly beer:
Je maakt een werkstuk.
Donald Duck op bezoek:
Je maakt een kort verslag over Donald Duck. Daarna teken je een strip
over Donald Duck zijn terugreis naar Disney World in Amerika. De
volgende dingen moeten in je strip duidelijk worden:
Ø Hoe reist hij?
Ø Wat kost de reis?
Ø Hoe lang duurt de reis?
Ø Welke avonturen maakt hij onderweg mee?
Amerika in kleur:
Je tekent in de kaart van Amerika de landen die er zijn. Kleur ze in.
Teken een legenda bij de kaart.
Eten bij Mc Donalds:
Je maakt een kort verslagje over Mc Donalds.

