thema 5

Allemaal mensen

Dit weet ik nu
Les 1 Cultuur en religie
Cultuur is het eigene van een groep mensen. Religie is de godsdienst van mensen en de
manier waarop ze die beleven.
• De wereld is ingedeeld in acht cultuurgebieden.
• Nederland ligt in het Europese cultuurgebied.
• De vijf grootste religies in de wereld noem je wereldreligies.
• Religie is een belangrijk onderdeel van cultuur. In veel landen heeft religie grote invloed
op het dagelijks leven van mensen.

Les 2 Verschillende culturen
Cultuur en geloof hebben vaak invloed op het leven van kinderen.
• Islamitische kinderen bidden vijf keer per dag en vieren ramadan en Suikerfeest.
• Katholieke kinderen gaan op zondag naar de kerk. De meesten vieren carnaval.
• Hindoekinderen worden soms uitgehuwelijkt en vieren Holi.
• De meeste Joodse kinderen hebben op zaterdag een rustdag: sjabbat.

Les 3 Onder de loep
landen
Afghanistan
Bangladesh
China
Filipijnen
India
Indonesië
Japan
Pakistan
Taiwan
Thailand
Vietnam
Zuid-Korea
+Mongolië
+Nepal
+Noord-Korea

plaatsen
Bangkok
Beijing (Peking)
Delhi
Jakarta
Kolkata (Calcutta)
Mumbai (Bombay)
Seoul
Shanghai
Singapore
Tokyo
Xianggang (Hongkong)
+Islamabad
+Kabul
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gebieden
Java
Molukken
gebergten
Himalaya
wateren
Chang Jiang
(Jantsekiang)
Ganges
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STAP 2

Begrippen

boeddhisme
Belangrijke godsdienst in
Oost-Azië, die gesticht is
door Boeddha.

cultuur
Het eigene van een groep
mensen.

ramadan
Islamitische vastenmaand.
cultuurgebied
Een gebied waar de
cultuur van mensen op
elkaar lijkt.

christendom
Geloof in Jezus Christus
met de Bijbel als heilig
boek.

jodendom
Joodse godsdienst, met de
Thora als heilig boek.

hindoeïsme
Oosterse godsdienst
waarbij meerdere goden
worden vereerd. De
belangrijkste zijn Brahma,
Shiva en Vishnu.

islam
Geloof in Allah en de
profeet Mohammed met
de Koran als heilig boek.

religie
De godsdienst die
mensen hebben en de
manier waarop ze die
beleven.

wereldreligies
De grote godsdiensten
van de wereld.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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