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Thema 2 Om ons heen
Samenvatting
Landschappen
Nederland is een land met verschillende landschappen, zoals rivieren, bossen, duinen, heide en
weilanden. Dorpen en steden zijn niet zomaar ergens gebouwd. Mensen hebben eerst goed naar het
landschap gekeken. Zo ligt Nijmegen, een van de oudste steden van Nederland, aan een rivier. De
bewoners hadden daardoor water, ze konden makkelijk vis vangen en ze reisden over de rivier.
Stad en dorp
Mensen willen graag in de buurt van hun werk wonen. De meeste winkels vind je in de stad omdat
daar veel klanten wonen. In een stad wonen meer mensen dan in een dorp. Daarom zijn er in een stad
ook meer voorzieningen. De meeste vind je in het centrum van de stad.
Windrichtingen
Op een windroos zie je de windrichtingen: noord, oost, zuid en west. Een windroos op een kaart geeft
aan waar het noorden, oosten, zuiden en westen liggen.

Begrippen
landschap

Een gebied met natuur, zoals bossen, heide of weiland.

platteland

Gebied buiten de steden, met dorpen en boerderijen.

woonplaats

De plaats waar iemand woont.

stad

Grote plaats met veel huizen, mensen en winkels.

dorp

Kleine plaats met niet zo veel huizen, mensen en winkels.

voorzieningen

Dingen die mensen nodig hebben, bijvoorbeeld winkels, scholen en sportvelden.

centrum

Het midden van een stad of dorp. Hier vind je de meeste voorzieningen.

windrichting

Waar de wind vandaan komt: noord, zuid, oost of west.

Noordpool

De bovenkant van de aarde.

Zuidpool

De onderkant van de aarde.
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STAP 2

Begrippen

landschap
Een gebied met natuur,
zoals bossen, heide of
weiland.

stad
Grote plaats met veel
huizen, mensen en
winkels.

platteland
Gebied buiten de
steden, met dorpen
en boerderijen.

voorzieningen
Dingen die mensen
nodig hebben, bijvoorbeeld: winkels, scholen
en sportvelden.

Noordpool
De bovenkant van de
aarde.

centrum
Het midden van een
stad of dorp. Hier
vind je de meeste
voorzieningen.

dorp
Kleine plaats met niet
zo veel huizen, mensen
en winkels.

windrichting
Waar de wind vandaan
komt: noord, zuid, oost
of west.

Zuidpool
De onderkant van de
aarde.

woonplaats
De plaats waar iemand
woont.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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