
Ontdekking van China 

Leerling informatie 

 

 

Inleiding 

Vandaag gaan we een les doen die niet uit de methode komt! Dus laat je 

aardrijkskundeboeken maar in je laatje liggen en luister goed! 

 

Kern 

Maak aantekeningen van het filmpje dat je te zien krijgt, de leerkracht 

gaat er vragen over stellen! (werkblad 1) 

 

Daarna gaan we alvast wat inzoomen op een volk in China: de Naxi. We 

kijken naar de streek waar ze leven en de stad. We gaan uitrekenen 

hoeveel procent ze van de bevolking (zowel van de streek als van heel 

China)(werkblad 2) 

 

Afsluiting 

Wat heb je van deze les geleerd? Wat vond je er van? 

Jullie gaan met behulp van de atlas werkblad 3 maken. 

 

  



Werkblad 1 

 

Aantekeningen bij het filmpje over China en Religie. In het filmpje komen 

een aantal dingen naar voren. De volgende vragen helpen je om 

aantekeningen te maken, maar natuurlijk mag je ook dingen opschrijven 

die jij belangrijk vindt om te onthouden. 

 

1. Wat vinden de Chinezen belangrijk om na te streven in hun leven? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Noem een paar dingen waarin Chinezen dit tot uiting laten komen 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Op welke manier proberen de Chinezen de boze geesten te 

verjagen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. In het filmpje worden een aantal gebruiken genoemd voor geluk en 

voorspoed voor een huwelijk. Welke twee vallen jou het meeste op? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



5. Waarom geloven de boeren in de drakengod? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Er worden drie belangrijke tradities genoemd. De eerste die je hoort 

is de oudste traditie. Wat is de betekenis van die naam van die 

traditie en wat is het doel van je leven in die traditie.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Hoe kun je die tradities ook wel noemen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Wat staat er bij de tweede traditie die genoemd wordt centraal? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. De derde traditie draait om het deugdelijk leven. Op welke manier 

zie je dit terug in het leven van mensen.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



10. Waar ligt in het boeddhisme de nadruk op? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Vragen om voor jezelf over na te denken: 

Wat vind jij van het geloof van de Chinezen en hun geesten? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Kennen wij ook tradities of levenswijzen in Nederland? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

  



Werkblad 2 

Afbeelding 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 

 

 

  



Werkblad 3 

Teken op het de wereldkaart China in met een rode kleur. 

Kleur nu de rest in, geef het continent Azië een lichtrode kleur (zodat je 

China nog goed kan zien liggen) en kleur de andere continenten in een 

willekeurige kleur. Je mag dus zelf kiezen. 

Als je dat hebt gedaan, maak je een legenda van de wereldkaart die je 

hebt gemaakt. 

Legenda Werelddeel Kleur 
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