
Het platteland van China 

Leerling informatie 

 

Inleiding 

In deze les gaan we het hebben over het platteland van China. We gaan 

eerst samen kijken wat we al weten over China. Op het bord staat een 

woordweb en daar gaan jullie woorden bij schrijven die te maken hebben 

met China. Je doet dit eerst alleen en schrijft in het woordweb hieronder 

welke dingen je al weet van China. 

Als de juf/meester het zegt, mag je zelf naar het bord lopen en met een 

stift het woord op het bord schrijven.  

 

 
Kern 

Voordat we naar het platteland van China gaan kijken, bedenken we eerst 

samen wat het platteland is en waar je dat in Nederland kunt vinden. Wat 

wordt er verbouwd op het platteland van Nederland? Welke gewassen zijn 

dat? Dit gaan jullie in de atlas opzoeken. Dit doen jullie in tweetallen en 

de antwoorden schrijven jullie op het antwoordenblad. We gaan het straks 

klassikaal bespreken. 

 

Zoek in je atlas de kaart Nederland Landbouw op. 

1. Wat is platteland?  

 

 

 

2. Hoe ziet het platteland van Nederland eruit? 

 

 

 
 



3. Welke gewassen worden er in Nederland verbouwt? Waarom denk je 

dat juist deze gewassen hier verbouwt worden? 

 

 

 
 

4. Welke grondsoort heeft het platteland van Nederland vooral? 

 

 

 
 

5. Wat heeft dit te maken met de gewassen die er verbouwt worden 

denk je? 

 

 

 
 

Nu jullie het werkblad samen gemaakt hebben, gaan we de antwoorden 

met de klas bespreken.  

 

Nu gaan we kijken naar het land China. Waar kun je in China het 

platteland vinden en wat wordt daar verbouwd? Welke gewassen zijn dat? 

Wat zijn de verschillen met Nederland? Ook dit gaan jullie weer in 

tweetallen in de atlas bekijken en de antwoorden kun je op het werkblad 

schrijven. We bespreken de antwoorden samen. 

 

Zoek nu de kaart van China platteland op.  

6. Hoe ziet het platteland van China eruit? 

 

 

 
7. Welke gewassen worden er in China verbouwt? 

 

 

 
8. Welke verschillen en welke overeenkomsten zie je tussen het 

platteland van China en het platteland van Nederland? 

Verschillen      Overeenkomsten 

  

  

  

  



  

  

  

9. Waarom worden er in China andere gewassen verbouwt dan de 

gewassen die in Nederland verbouwt worden? (Kijk hiervoor naar de 

kaart van de grondsoorten en vergelijk dit met wat we hebben 

besproken over Nederland) 

 

 

 

 
 

 

Afsluiting 

Via Google Earth gaan we kijken naar Nederland en naar China. Vanuit de 

lucht kun je zien dat de verschillende landschappen zijn verdeelt over het 

hele land. Wat valt je op? Zijn er grote verschillen tussen Nederland en 

China? We kijken samen naar een filmpje over het platteland van China 

en dit filmpje is al een soort introductie voor de volgende les. We gaan het 

nu nog kort hebben over de armoede die er is op het platteland. 

 

De volgende lessen gaan we verder werken over het platteland van China. 

Jullie mogen materialen en middelen meenemen die met China te maken 

hebben, zodat we een thematafel kunnen maken in de klas en misschien 

kunnen we de spullen ook gebruiken tijdens de lessen. Misschien is een 

van je familieleden wel eens in China geweest en kan die je er wat over 

vertellen. 

 

Filmpje: http://jeugdjournaal.nl/item/612267-miljoenen-chinese-

kinderen-wonen-bij-opa-en-oma.html 

 

 

 

http://jeugdjournaal.nl/item/612267-miljoenen-chinese-kinderen-wonen-bij-opa-en-oma.html
http://jeugdjournaal.nl/item/612267-miljoenen-chinese-kinderen-wonen-bij-opa-en-oma.html

