Groep 5/6 Water Aarde Lucht Vuur
Waar gaat de kaart over?

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?
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uitlegplaat
werkblad
muurkrant
infoblad

Sluizen
Waterland?
Ter land, ter zee..
Het dondert en bliksemt

Planning:

Week 1:

28-1 t/m 1-2

Week 2:

4-2

Week 3:

11-2 t/m 15-2

Week 4:

18-2 t/m 22-2

Week 5:

25-2 t/m 1-3

Week 6:

11-3 t/m 15-3

t/m 8-2

Kaart : 1 sluizen

introductie thema
groep 5 Nederland waterland
groep 6 Het dondert en bliksemt
groep 5 Het dondert en bliksemt
groep 6 Nederland waterland
groep 5 Sluizen
groep 6 Ter land, ter zee…
groep 5 Ter land, ter zee…
groep 6 Sluizen
afmaken kaarten
oefenen presentatie
presentaties en toets

Pauline



3

Wat moet ik weten?
 Je weet hoe een sluis werkt
 Je kunt de werking van een sluis uitleggen op een uitlegplaat
 Je weet waar sluizen worden gebruikt
Waar kan ik het vinden?
 http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-sluizen/ klokhuis over de
werking van sluizen
 http://www.teleblik.nl/media/55090/fragment?start=0&end=88648
0
 https://www.youtube.com/watch?v=VVeQhK8emBA animatie over
de werking van sluizen
Welke vorm moet het krijgen?
De uitlegplaat is op A3-formaat.
 A: uitleg met drie tekeningen en een stukje uitleg bij elke tekening.
 B: in een stukjes tekst staat uitgelegd waar sluizen gebruikt
worden, en waarom sluizen nodig zijn.
 Op de uitlegplaat gebruik je de woorden: rivier, kanaal, sluis,
sluisdeur, kolk, schutten, waterniveau en schip/schepen.
 Er staat een titel op de uitlegplaat.
 De uitlegplaat ziet er verzorgd uit.

Kaart : 2 NL waterland?

Debbie
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Wat moet ik weten?
 Groep 5:
 Je weet hoe Nederland er in 1900 uit zag en hoe Nederland er in
2017 uit ziet.
 Je weet hoe een polder wordt gemaakt.
 Groep 6:
 Je weet hoe Nederland er in 1900 uit zag en hoe Nederland er in
2017 uit ziet.
 Je weet het verschil tussen Laag-Nederland en Hoog-Nederland
 Je weet wat zeespiegel, gemaal en NAP betekent.
 Je weet hoe een polder wordt gemaakt.
Waar kan ik het vinden?
 Informatieblad groep 5 en 6
 Werkblad groep 5 en 6
 knipblad
Welke vorm moet het krijgen?
 Je maakt het werkblad over Nederland Waterland?

Kaart : 3 ter land, ter zee..

Ingrid
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Wat moet ik weten?
 Je kunt drie dieren noemen die onder de grond leven.
 Je kunt van één dier onder de grond vertellen:
- hoe hij ademt.
- hoe hij zich beweegt.
- wat hij eet.
 Je kunt drie dieren noemen die in het water leven.
 Je kunt van één dier in het water vertellen:
- hoe hij ademt.
- hoe hij zich beweegt.
- wat hij eet.
 Je kunt drie dieren noemen die in de lucht leven.
 Je kunt van één dier in de lucht vertellen:
- hoe hij ademt.
- hoe hij zich beweegt.
- wat hij eet.
Waar kan ik het vinden?
Bijvoorbeeld op:
 Beesies.nl
 Wikikids.nl
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt één groot vel met daarop de informatie over drie dieren: één
die onder de grond leeft, één die onder het water leeft en één die in de
lucht leeft.

Kaart : 4 het dondert…
Wat






Ingrid
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moet ik weten?
Je weet hoe onweer ontstaat.
Je weet wat bliksem is.
Je weet wat donder is.
Je weet wat je moet doen bij onweer.
Je kent verschillende soorten bliksem (groep 5 kent er 2, groep 6
kent er 4)
Waar kan ik het vinden?
 Infoblad
 http://schooltv.nl/video/onweer-hoe-onstaan-donder-en-bliksem/
Welke vorm moet het krijgen?
 Je maakt een infoblad over onweer. Beantwoord ten minste deze
vragen: 1. Hoe ontstaat onweer? 2. Welke soorten bliksem heb je?
3. Wat moet je doen bij onweer?
 Volg de stappen van de plankaart.

