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Wat heb je nodig?

Bij iedere kaart heb je
verschillende materialen nodig.
Bij sommige is dit meer dan bij
andere. Wat je vooral nodig
hebt, zijn boeken en uiteraard
mandjes om het in te doen.  In
ieder mandje waarbij je pen en
papier nodig hebt, kan je
natuurlijk ook een kladblok
stoppen of kinderen dit zelf
laten regelen. Op dit blad vind je
suggesties voor boeken per
blad. Je bent hier natuurlijk vrij
in om andere te kiezen!

Artikelen

Je hebt hierbij verschillende
artikelen nodig met passende
leesvragen. Wij gebruiken
teksten van kidsweek.

Raadgedichten

Hierbij heb je geen boeken,
maar raadgedichten nodig. 
Deze kan je vinden op
raadgedicht.nl. Je kunt ook een
bestaand gedicht pakken en een
woord doorstrepen.

Atlassen

Dierenatlas
De grote atlas van
wereldrecords

Hiervoor heb je  verschillende
atlassen nodig met
opzoekvragen. 

Mix & Match

een plaatje van de kaft
de eerste paar pagina's
gekopieerd
De flaptekst

Bij deze activiteit heb je wat
voorbereidingstijd nodig. Je kunt
boeken die niet persé onder een
categorie vallen hier mooi voor
gebruiken. Je zorgt van
verschillende boeken voor:

Boggle

Hierbij heb je geen boeken
nodig, het spel Boggle. Vaak kan
je dit in een kringloop kopen. Je
kunt ook Scrabble letters laten
trekken en op een vierkant van
4x4 laten leggen.

Mandjes
lezen



Artikelen
Lezen

Wat ga je doen?

Je gaat verschillende
krantenartikelen lezen. Hoe je
dat doet, lees je hiernaast in de
opdracht. 

Door veel kranten worden
verschillende artikelen
geschreven. Vaak lees je over
wat er in de wereld gebeurt op
dat moment. Sommige artikelen
zul je interessant vinden en
andere artikelen vind je niks.
Probeer toch alle artikelen goed
door te lezen en je eigen mening
te vormen.

Lees eerst het artikel
zelfstandig in stilte
Lees het artikel
vervolgens gezamenlijk
hardop door.
Discussieer over de
vraag die bij het artikel
staat.

Opdracht:
 

1.

2.

3.



Raadgedichten

Wat ga je doen?

Een gedicht is een tekst waarbij de
schrijver goed heeft nagedacht
over de manier waarop hij de
woorden en de zinnen van de tekst
opschrijft. Een gedicht kan heel
kort zijn of heel lang. Een gedicht
kan overal over gaan. Er zijn
gedichten die voor een speciale
gelegenheid worden geschreven.
De bekendste is natuurlijk een
sinterklaasgedicht. Er zijn ook
gedichten die geschreven worden
omdat de schrijver creatief om wil
gaan met de taal. Iemand die
gedichten schrijft noem je een
dichter.

Er zijn verschillende soorten
gedichten met verschillende
rijmschema’s. Die ga je nu lezen.
Lees eerst de opdracht hiernaast.

Opdracht:
Een raadgedicht is een
gedicht waarin 1 woord is
weggelaten. Jij mag raden
welk woord op die plek het
beste past. In het mandje
liggen verschillende
raadgedichten. Lees om de
beurt een gedicht voor.
Daarna schrijf je allemaal
individueel op wat volgens
jou het ontbrekende woord
is. Bespreek dit en kom met
een gezamenlijk antwoord. 
Ga dan naar het volgende
gedicht.



Atlassen
Wat ga je doen?

Lezen en opzoeken in
atlassen.

In een atlas kan je opzoeken
waar een stad, een land of een
continent ligt. Op een landkaart
kan je aflezen hoe je van de ene
stad naar de andere kunt rijden,
maar daar gebruik je
tegenwoordig vaak Google Maps
of een TomTom voor.

Je hebt echter nog veel meer
soorten atlassen. Een
dierenatlas, een atlas met
weetjes over de hele wereld en
tal van andere atlassen.

Die liggen nu voor je. Blader er
maar eens in en maak de
bijbehorende opdrachten.

Opdracht:
Schrijf de antwoorden op een

blaadje:
 

Voor je liggen allerlei
atlassen. Bij iedere atlas
horen verschillende vragen.
Hoeveel vragen kan jij met
jouw groepje
beantwoorden?
Alle antwoorden zijn terug te
vinden in de atlassen.

Succes!



Dierenatlas

Welke 2 soorten bomen groeien in Canada?
Wat doet de opossum als hij een vijand ziet in de VS?
Is de walvishaai in Mexico gevaarlijk voor mensen?
Welk dier uit Costa Rica kan over water lopen?
In welk land in Zuid-Amerika ligt het Amazone woud?
Wat voor dier leeft er in Polen?
Welk sociaal dier zwemt in de buurt van Italië?
Welk dier leeft in de buurt van Kaapstad?
Hoe heet het grote dier dat in China leeft? Het lijkt op
een grote harige koe.
Welk dier is heilig in India?
In Jemen leeft er een steenbok. Hoe heet dit ras
precies?
Welk lief diertje leeft in Australië?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.



Reis om de
wereld

in infographics

Wat is de populairste hond als huisdier?
Welk huisdier is in Frankrijk het populairst?
Welk land heeft het meeste inwoners?
In welke tak van werken, werken de meeste mensen
over de hele wereld?
In welk land wordt het meeste stress ervaren met
wiskunde huiswerk?
Wat is het meest gelezen boek ter wereld?
Wat is de meest beoefende sport te wereld?
Welk land heeft het langst zomervakantie?
Wat is het drukst bezochte attractiepark ter wereld?
Hoe zeg je 'Vrolijk Kerstmis' in het Zweeds?
Hoe noem je het gebedshuis van de joodse mensen.
Wat is het meest gebruikte ingrediënt in de keuken?

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



Junior
Bosatlas

zesde editie

Op welke kaart en in welk vak vind je jouw woonplaats?
Noem drie grote steden die in een hoog gebied in
Nederland liggen.
Welke kleuren heeft de provincievlag van Noord-
Holland?
Welke Belgische stad ligt dichtbij Maastricht?
Wat voor soort landschap heeft Noord-Brabant vooral?
Waar schijnt de zon in Nederland het meest? 
Wat voor soort veeteelt is er op Texel?
Wat zijn de vuurlanden van Zwitserland?
In welk vak ligt Afghanistan op de kaart van blz. 81?
Wat zijn de buurlanden van Zuid-Sudan?
Wat is de hoofdstad van Pakistan?
Hoe heet het eiland dat rechts van Bali ligt?
Hoe heet de hoofdstad van Zuid-Afrika?

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.



Atlas
Een fantastische

ontdekkingsreis langs de
schatten van de wereld.

Hoe heet de hoofdstad van Chili?
Hoe noem je Brazilië in het Portugees?
Hoe heet het grote woud in Peru?
Hoeveel inwoners heeft Ecuador?
Hoeveel staten heeft de Verenigde Staten?
In welke staat ligt Las Vegas in de VS?
Waar kun je poolberen observeren?
Hoe heet de grote woestijn in Namibië?
Welke twee tempelsteden liggen er in het noorden van
Thailand?
Welke tempel ligt er in de hoofdstad van India?
Hoe heet de spoorlijn die door Rusland gaat?
Welke plaats in België heeft de naam van een koekje?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



Atlas
De grote atlas van

wereldrecords

Wat is de paslengte van een Cheeta
Wat zijn de bijnamen van de Danakilwoestijn?
Welk duikend dier duikt 2.035 meter diep?
In welke woestijn wordt de Des Sables Marathon
gehouden?
Ten noorden van welk eiland ligt Stromboli?
Wie is de oudste winnaar van de Mongoi Derby?
Welk zwemmend dier heeft een topsnelheid van 80
kilometer per uur?
Op welk eiland leeft de Kakapo?
Hoe groot is het Bovenmeer?
Waarmee is de bodem van de Zwaluwengrot
bedekt?
Waar leeft de rode brulaap?
Hoe ver ligt het Vostokstation van Londen?

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.



Mix
 & 

Match

Wat ga je doen?

Don't judge a book by its
cover.

Dit is een bekende Engelse
uitspraak over de kaften en de
inhoud van boeken. Is het je wel
eens overkomen dat je denkt
dat een boek er tof uitziet en dat
als je het leest, dit totaal niet
'jouw' boek blijkt te zijn?

Als je puur op basis van de kaft
je boek kiest, kan het wel eens
tegenvallen. Het is belangrijk dat
je ook kijkt naar de flaptekst (de
tekst op de achterkant van het
boek) en dat je wellicht een paar
pagina's leest om te kijken of
het jouw match is. 

Opdracht:
Voor je liggen verschillende
kaften, flapteksten en de
eerste twee pagina's uit
verschillende boeken. 

Door goed te lezen ga je
deze gemixte onderdelen
matchen.

Welk van deze boeken lijkt je
het leukst?
Had je hetzelfde boek
gekozen als je alleen naar de
kaft had gekeken?



Boggle

Hoe werkt het?

Elke speler heeft een blaadje en
een pen/potlood.
Een speler schudt de letters en
de zandloper/timer wordt
gestart.
Je maakt zo veel mogelijk
woorden, die uit minimaal 3
letters bestaan.
Hoe langer je woord, des te
meer punten je verdient. 
Als de tijd om is, tel je je punten
bij elkaar op. 
Hierna mag de volgende
persoon de letters schudden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iedere rond duurt 
3 minuten.

 
Wie heeft het langste

woord gemaakt?

Met je groepje ga je Boggle spelen:
papier
iets om te
schrijven

Benodigdheden:



Mandjes
lezen

Bedankt voor het
downloaden!

Veel plezier ermee! Je kunt het gratis delen met iedereen. 
We zouden het leuk vinden als je ons tagt en aanraadt op social media!

Tag je ons op Instagram?


