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Laten we op reis gaan!

Teken jezelf

Mijn naam

Mijn woonplaats

Mijn provincie

Mijn land

Mijn continent

Je staat op het punt om een 
geweldige reis over de wereld 
te maken!

Met de feiten en activiteiten leer je over de 
plekken heel ver weg, de bijzondere dieren en 
de legendarische bouwwerken van onze 
prachtige wereld.

Mijn plaats in de wereld
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Continenten

Een continent is een werelddeel. Op aarde zijn er 
zeven continenten.

Dat zijn:
Afrika
Antarctica
Azië
Australië
Europa
Noord-Amerika
Zuid-Amerika

Kleur de continenten hieronder in en 
schrijf de namen ervan op de 
streepjes. Op welk continent woon 
jij?

______________________

_________________

_________________

______________________

______________________

______________________________

____________________ 
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Oceanen
Een oceaan is een hele grote zee. De continenten zijn omringd 
door vijf oceanen. Kun jij de oceanen op de kaart hieronder 
vinden?

Noordelijke IJszee
De Noordelijke IJszee ligt tussen Azië en Noord-Amerika, en 
is de meest smalle en ondiepe zee ter wereld.

De walrus gebruikt zijn lange slagtanden om op schelpdieren 
te jagen, waarbij hij gaten in het ijs maakt om te kunnen 
ademen en om zichzelf uit het koude water op het ijs te 
hijsen.

Atlantische Oceaan
De Atlantische Oceaan ligt tussen Afrika en Noord-
Amerika, en is na de Grote Oceaan, de grootste 
oceaan ter wereld. De Atlantische Oceaan bedekt 
ongeveer 20%, of 1/5 van het aardoppervlak.

Bultruggen staan bekend om hun zangkwaliteiten, 
waarmee ze andere walvissen aantrekken.

Indische Oceaan
De Indische Oceaan ligt tussen Afrika, Azië en Australië en 
is de op twee na grootste oceaan ter wereld.

De blauwe vinvis is niet alleen het grootste dier ter wereld, 
maar met een gewicht van bijna 200 ton (bij 181 m) is het 
ook het zwaarste dier dat ooit heeft bestaan. Alleen zijn 
tong kan al net zoveel wegen als een hele olifant!

Grote Oceaan
De Grote Oceaan is met gemak de grootste oceaan 
ter wereld, want hij bedekt 30% (bijna 1/3) van het 
aardoppervlak. Hij bevindt zich tussen Noord- en 
Zuid-Amerika, Azië en Australië.

Dolfijnen hebben niet echt ogen in de achterkant 
van hun hoofd, maar ze kunnen wel naar voren en 
naar achteren kijken.

Zeeschildpadden houden van zonnen! Omdat ze zelf 
geen lichaamswarmte kunnen opwekken, moeten ze 
hun lichaam op temperatuur houden door in de zon 
te gaan liggen.

Zuidelijke Oceaan

De Zuidelijke Oceaan wordt ook wel de 
Antarctische Oceaan of Zuidelijke Ijszee 
genoemd. De oceaan ligt rondom Antarctica 
en is 30 miljoen jaar geleden ontstaan, toen 
Zuid-Amerika en Antarctica uit elkaar 
schoven.



4

Afrika
Met meer dan 1 miljard 
inwoners woont het op een 
na grootste deel van de 
wereldbevolking in Afrika. 
Afrika is ook het op een na 
grootste continent.

De romp van 
een olifant 
bestaat uit 
100.000 
spieren! Een 
mens heeft 
maar tussen de 
640 en 850 
spieren in zijn 
hele lichaam.

Een mannetjesgiraffe 
weegt bijna 1500 kilo, 
dat is net zo zwaar als 
sommige auto's!

De Piramiden van Gizeh in Egypte zijn een van 
de wereldwonderen van de antieke wereld. Het 
is het enige wereldwonder dat tot op de dag 
van vandaag bewaard is gebleven.

Hoeveel 
weeg 

jij?

Afrikaanse maskers worden gebruikt bij 
belangrijke rituelen of vieringen. 
Bijvoorbeeld bij rituelen om te vragen om 
regen of boze geesten weg te jagen. 

Versier je eigen masker!
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Azië

Azië is het grootste 
continent ter wereld. Zelfs 
60% van de gehele 
wereldbevolking woont in 
Azië!

De Chinese Muur is een 
echt wonder. Hij is wel 
21.000 kilometer lang en 
het duurde 1800 jaar om 
hem te bouwen!

Activiteit: 
Hoe lang (niet 
hoog!) is de muur 
die jij met blokken 
kan bouwen?

Teken jouw eigen 
tuin.

Waarvoor zijn 
de bulten van 
een kameel en 
een 
dromedaris? 
Niet om water in op te slaan, 
zoals sommige mensen 
denken. Maar de dieren 
gebruiken hun bulten om vet 
in op te slaan, om koel te 
blijven als het heel heet is in de 
woestijn.

De Taj Mahal is 171 meter hoog, 
gemaakt van wit marmer en trekt 
jaarlijks miljoenen bezoekers. 
Twee populaire kenmerken zijn 
de grote tuin aan de voorkant en 
de vijver met de vijf fonteinen.

Tijgers kunnen heel goed 
springen. Ze springen met gemak 
hoger dan 5 meter en kunnen 
wel tot 10 meter hoog springen. 
Dat is de lengte van een bus!
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Australië

Kleur de koala in! 
Koala's houden van 
relaxen. Ze slapen in 
bomen, wel 18 uur per 
dag. Als ze wakker 
worden eten ze de 
dichtstbijzijnde 
eucalyptusblaadjes die ze 
kunnen vinden.

De stad Sydney staat bekend 
om het beroemde gebouw 
het Sydney Opera House. 
Hier worden heel veel 
concerten en toneelstukken 
gehouden.

In Australië woont minder dan 1% 
van de totale wereldbevolking. 
Maar in het enorme Groot 
Barrièrerif aan de noordoostkust, 
dat je zelfs vanuit de ruimte kunt 
zien, is genoeg leven te vinden.
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Europa

Italiaans eten is populair en heel veel mensen 
van over de hele wereld zijn er gek op. Het 
meest favoriet is onder andere pizza en 
spaghetti.

De Toren van Pisa werd 
gebouwd om meer toeristen 
naar de stad Pisa te trekken 
en de bouw duurde wel 200 
jaar.

De Big Ben is de 
hoogste vierkante 
toren met op alle zijden 
een klok en de op twee 
na hoogste 
klokkentoren ter 
wereld.

Teken de wijzers in de klok 
om je favoriete tijd weer te 

geven.

Europa is het op een na 
kleinste continent wat 
betreft landoppervlakte, 
maar met ruim 700 miljoen 
mensen het op twee na 
grootste continent wat 
betreft inwoners.

De Eiffeltoren werd in 1887 
gebouwd als toegangspoort 

voor de 
Wereldtentoonstelling. De 

onderste boog was de 
ingang naar de 
tentoonstelling.

Wat is je lievelingseten? Teken 
het hieronder.
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Noord-Amerika

Noord-Amerika is het op 
twee na grootste continent, 
alleen Azië en Afrika zijn 
groter.

Het Vrijheidsbeeld was een cadeau aan de 
Verenigde Staten van Frankrijk (dat in het 
continent Europa ligt) in 1886.

De eland is het grootste dier van alle 
rendieren. Zijn gewei kan wel 1,8 meter 
breed worden!

De Maya's bouwden meer dan duizend 
jaar geleden al grote tempels en steden. 
Een aantal van deze verbazingwekkende 
bouwwerken zijn bewaard gebleven.

Verbind 
de 

punten!

Kleur de tekening 
in!
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Zuid-Amerika
Zuid-Amerika is het 
op drie na grootste 
continent ter 
wereld. Brazilië 
is het grootste 
land, de 
oppervlakte 
ervan beslaat 
meer dan de helft 
van het hele 
continent!

De Ángelwaterval in het land 
Venezuela is met een hoogte van 
979 meter de hoogste waterval ter 
wereld.

Toekans hebben een 
grote snavel die 
handig is bij het eten. 
De felgekleurde 
snavel en veren 
dienen ook als 
camouflage, om niet 
op te vallen tussen het 
onregelmatige licht in 
het regenwoud.

Help de toekan met het vliegen naar 
de bomen door de lijnen over trekken.

Hoe lang 
ben jij?
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Antarctica

Leuk weetje! !

In Antarctica woont alleen een 
klein aantal wetenschappers en 
onderzoekers en soms komen 
er toeristen die eventjes blijven.

Er leven wel heel veel dieren 
in en rond de wateren van 
Antarctica.

Kannst du für 
jedes Tier den 

fehlenden 
Buchstaben 
eintragen?

Help de 
pinguïn bij 

het ijs te 
komen!

_____inguin  _____eehond     _____alvis

Omdat er bijna geen regen 
valt is Antarctica officeel 
een woestijn!
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Vrijheidsbeeld

Taj Mahal

Eiffeltoren

Ángelwaterval

Chinese Muur

Sydney Opera House

Big Ben

Historische monumenten

Kun jij op de kaart aanwijzen waar de beroemde bouwwerken 
staan? Kijk naar de kleuren van de sterren op de kaart!

Je kunt op heel veel verschillende manieren de wereld 
over reizen. Weet jij welke bij elkaar horen?

Heb je 
weleens met 

deze 
vervoermiddel

en gereisd? 
Vertel daar 
eens over!
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Was je maar hier!

Gefeliciteerd! Je hebt de hele wereld 
over gereisd!

En nu je iets meer weet over de unieke plekken op 
aarde, is het tijd om een kaartje te sturen naar een 
vriend.

Waar zou je het liefste heen willen?

Wat zou je daar willen zien en willen doen?


	Learn About Our World Coverspread
	Learn About Our World



