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- Waterbeheer in China (3) -

Waterbeheer in
China
Les voor groep
7/8
45 minuten
Aardrijkskunde

Leerkracht - handreiking

Inleiding
Dit is les 3 van de serie. Deze les maken de kinderen (indien nodig) hun
poster af. Daarna presenteren zij hem aan de klas. Afsluitend evalueert de
leerkracht de projectlessen.
Doelstellingen
1. Aan het eind van de les hebben de leerlingen kennis van de
verschillende gevolgen van de rivier.
2. De leerlingen leren een klein onderwerp presenteren aan een
groep.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8.
Vakken en Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Domein: Ruimte
Kerndoel 47
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te
vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit
de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie,
welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen
die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en
Zuid-Amerika.
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Lesidee
Inleiding
De leerkracht inventariseert hoever de leerlingen zijn. De leerlingen
krijgen nog 10 minuten om de laatste hand aan hun presentatie te leggen.
Daarna gaan we presenteren. De leerkracht wijst de volgorde van de
groepjes aan.
Kern
De leerlingen presenteren hun onderwerpen. Zij krijgen hiervoor drie
minuten. Daarbij gebruiken ze hun poster. Aan het eind van elke
presentatie is er ruimte om vragen te stellen.
Afsluiting
De leerkracht blikt samen met de leerlingen terug op het werk. Wat is er
geleerd? Hij laat hierbij naar voren komen dat de aanwezigheid van een
rivier grote impact heeft op het gebied. De leerlingen hebben door middel
van de presentaties gezien op hoeveel manieren de rivier invloed heeft.
De leerkracht blikt ook terug op het werkproces. Hoe verliep de
samenwerking? Wat waren positieve punten? Wat was lastig, of waar ging
het mis?
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Tijdsplanning
Inleiding:
Kern:
Slot:

5 minuten
10 minuten
10 minuten

Materialen
Inleiding
Kern
Afsluiting

Posters

