
De Lisu  

Leerling informatie 

Inleiding 

Heb jij wel eens wat gehoord van de Lisu? ‘Help’ denk je nu. Daar heb ik 

nu nog nooit van gehoord. Dat maakt niet uit. Dat gaan we in deze les 

leren. Maar voor dat we dat gaan doen, kijken we eerst naar wat 

‘stammen’ zijn. Heb je wel eens gehoord van een ‘stam’? Dan bedoelen 

we niet een boomstam. 

We gaan samen kijken naar het land China in Google Earth. ‘Wat een 

groot land he’. Wat weten jullie allemaal al van dat land? Dat zetten we 

samen in het woordweb.  

Zien jullie die bergen daar? Daar wonen de Lisu nu. Dat is een stam, 

mensen die allemaal bij elkaar wonen en ze hebben allemaal dezelfde 

gewoonten en tradities. Maar wat wonen ze in een bergachtig gebied hè!.  

 

Kern 

Jullie krijgen nu een leeg kaartje van China, maar ook een atlas. 

Bovendien krijgen jullie een vragenlijst. We hebben net al samen gekeken 

naar China. Nu ga je met je buurman of buurvrouw de vragen maken over 

de Lisu.  

 

Vragenlijst: 

1. Kleur het gebied waar de Lisu-stam woont. 

2. Wat is het hoogste punt in de buurt van de plek waar de Lisu-stam 

woont. Zet dat op de kaart.  

3. Welke rivieren zijn er te vinden? Zet dat op de kaart.  

4. Welke grote steden zijn er in de buurt van de Lisu-stam? Zet dat op 

de kaart.  

5. Hoe komt het dat er niet veel steden in de buurt van de Lisu-stam 

zijn? 

6. Zoek de kaart van de bevolkingsdichtheid.  

a. Wonen er veel mensen in het gebied van de Lisu? 

 

Als je klaar bent, gaan we de vragen met elkaar bespreken. Wat valt je 

op. Zie je nog bijzondere dingen? 

 

 

 

 

 

 



 



Afsluiting 

Nu hebben we samen nagedacht over het woongebied van de Lisu. Nu 

moet je nog iets weten. De Lisu-bevolking zijn hele arme mensen. Ze 

hebben niet zo veel eten als jij hebt. Ze hebben niet zulke mooie kleren 

die jij draagt. Je hebt net gekeken naar het woongebied van de Lisu. Zou 

je daar een verklaring voor kunnen geven, waarom de bevolking nu zo 

arm is, wanneer je kijkt naar het gebied waarin ze wonen? 

 

 

 

 

 

 


