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China
- De ontdekkingsreis
van Zheng He Inleiding
In deze les gaan we het over Zheng He hebben. Zheng He was een
ontdekkingsreiziger die in China leefde. Hij ontdekte verschillende dingen in
en om China. Aan het eind van de les weet jij wie deze Zheng He is, en je
weet wat hij heeft betekend voor China. Je kunt vertellen waar Zheng He
allemaal is geweest in zijn leven.

Weetje…
… dat de eerste
reis van Zheng He
van 1405 tot 1407
duurde?

Zheng He en zijn ontdekkingsreizen
Van Zheng He is bekend dat hij veel plaatsten heeft bezocht tijdens zijn
reizen. Hieronder zie je een kaartje van de plaatsen die Zheng He heeft
bezocht. Pak een atlas en ga eens na hoeveel kilometer Zheng He heeft
afgelegd om al die plaatsen te bezoeken.
In totaal heeft Zheng He ongeveer …………………………km afgelegd

Zheng He

Het beloofde land
Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis,
het eerste Bijbelboek, over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het
‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als
een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is
waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude
Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat
Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd
en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede
Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en
bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang,
maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel.
Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te
maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel

Leerling - informatie

Zheng He en zijn wereldkaart:
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Weetje…

Zheng He beschikte al in de 15e eeuw over een wereldkaart. Men zegt dat dit de
eerst wereldkaart is die er bestond. Andere landen wisten hier niets van, China
hield dit voor zichzelf. In 1662 kwam in de rest van de wereld pas de wereldkaart.
Kijk eens naar deze wereldkaart. Wat zijn de verschillen tussen de huidige
wereldkaart en de wereldkaart van Zheng He?

… dat Zheng He op
zijn eerst reis ging
met 62 grote, en 225
kleine schepen, met
27.800 mensen
daarop?

Weetje…
… dat Zheng He
ontdekkingsreizen
deed over land en
over zee?

Wereldkaart Zheng He Huidige wereldkaart

