
Op reis naar… -Les 1 

Leerling informatie 

Inleiding 

We gaan het vandaag hebben over China, met name over de Dai 

bevolking. We gaan met elkaar ontdekken waar zij wonen. In de atlas 

gaan we opzoek naar de plaats waar de Dai bevolking woont. 

 

Met elkaar gaan we nog veel meer dingen ontdekken, wat die dingen zijn 

horen jullie van de juf! Heel veel plezier deze les!  

 

Kern 

Jullie gaan met elkaar naar een mooi verhaal luisteren over de Dai 

bevolking. De juf zal jullie gaan vertellen hoe zij leven en wat de 

geschiedenis is van dit volk.  

 

Wanneer de juf klaar is met vertellen, gaan jullie in tweetallen een 

reisgids maken. Een reisgids is een boekje met allemaal informatie over 

het land. Wanneer mensen op vakantie gaan, nemen ze vaak een reisgids 

mee. Van je juf krijg je een papier met daarop allemaal informatie hoe je 

de reisgids gaat maken.  

 

Hier staan de vragen die jullie in je reisgids moeten gaan beantwoorden:  

 

 Welk klimaat is er bij de Dai bevolking? 

 Hoe ziet de natuur eruit? 

 Wat voor soort mensen wonen daar?  

De reisgids maken jullie achter de computer! Vergeet niet om er mooie 

plaatjes bij te zoeken!!! 

Afsluiting 

Jullie hebben een begin gemaakt met de reisgids. Met de klas ga je nu 

kijken waar je nog vragen over hebt. Misschien lukte één vraag niet zo 

goed, je kunt het daar nu met elkaar over hebben.  

 

Daarna gaan we met elkaar benoemen wat we deze les allemaal hebben 

geleerd. Wat vond je nu zo bijzonder aan de Dai bevolking? Wat blijft je 

na deze les echt bij?  

 

 

 

  



Samen gaan jullie een reisgids maken. Wanneer gebruik je nu 

eigenlijk een reisgids? Een reisgids gebruiken mensen als ze een 

verre reis gaan maken, ze weten dan precies wat ze kunnen zien 

en hoe ze moeten reizen.  

 

Hier een paar voorbeelden van reisgidsen: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet er in jullie reisgids 

komen? 

 Welk klimaat is er bij de Dai 

bevolking? 

 Hoe ziet de natuur eruit? 

 Wat voor soort mensen 

wonen daar?  

 

 

Hoe ga je aan het werk? 

 Werk samen!  

 Werk netjes! 

 Zoek de eerste twee vragen op 

in de atlas. 

 Lees eerst goed de informatie!  

 Zorg ervoor dat je je werk 

goed opslaat op de computer!  

 Denk samen na over de 

taakverdeling. Zorg voor een 

voorzitter, tijdbewaker en een 

controleur. 



Voor de informatie over de Dai bevolking heb je hier het verhaal 

wat de juf heeft verteld 

“Dit is Li. Samen met haar zoon Mo leeft ze in haar houten hut. Zij is een 

Dai-vrouw, dat betekent dat ze een vrouw is die komt uit de Dai-

bevolking. Vandaag is Mo oud genoeg om mee naar de akker te gaan. Het 

is een eindje lopen, maar dan ziet Li de velden al liggen. In haar hart voelt 

ze de trots opkomen: dit is al zo lang in hun familie! Even staat Li stil en 

Mo voelt dat gelijk. Hij probeert om los te komen, want hij heeft al zolang 

op de rug van zijn moeder gezeten! Moeder Li zet hem op de grond en 

direct begint hij rond te lopen. Li ziet inmiddels ook andere Dai-mensen 

aankomen, allemaal mensen die net als haar op de akkers werken. Ze 

verbouwen voornamelijk rijst.  

 

Nu is het extra hard werken, want binnenkort hebben ze weer één van de 

grote feesten. Dan komen ook de oudsten van het dorp: oude gerimpelde 

mannen die dan met elkaar praten over hun voorvaderen. Heel het dorp 

zit daar omheen en met grote stilte luisteren ze naar de verhalen. Ze 

horen dan hoe hun voorvaderen zo dapper waren met hun ossen, dat ze 

altijd al rijke mensen waren. Ze waren zo slim met witte olifanten en goed 

gefokte paarden, dat ze rijker en rijker, bekender en bekender werden. 

Toen kwamen er op een moment ambtenaren die alles wilden beheersen. 

Ze wilden de baas spelen over hun mooie eigen volk! Uiteindelijk wilde 

hun volk dit niet meer. Welnee, eigen baas zijn is veel beter! Dus nu al 

meer dan 60 jaar zijn ze officieel een eigen volk: het ‘Xishuangbanna Dai 

Autonoom Prefectuur’.  

 

Li let altijd heel goed op. Ze ziet de gezichten van de oude mannen 

langzaam veranderen van trots naar bedroefd naar nog trotser. Langzaam 

beginnen ze dan te glimlachen en uiteindelijk is het feest! 

Helaas is het feest nu nog niet, laat ze eerst maar eens voor eten voor het 

feest zorgen. Toch kijkt ze even naar Mo. Ooit zal Mo ook zo’n oude 

gerimpelde man zijn, die vertelt over hun prachtige eigen volk!” 

 

 


