
Kijk, ons Gobi-boek!  

Leerling informatie 

Inleiding 

In deze les gaan wij het hebben over het leven in de Gobi-woestijn. We 

kijken naar de planten/bloemen/mensen en dieren die in de woestijn 

leven. Daar gaat de juf/meester wat over vertellen. Je hebt nu je 

werkblad nodig.  

 

Kern 

We gaan met de hele klas een mooi boek maken over de Gobi-woestijn. 

De juf/meester heeft de klas in groepen verdeeld. Elk groepje maakt 

bladzijdes die in het boek komen. Aan het einde van de les doen we alle 

bladzijdes bij elkaar, en hebben we een mooi boek over de Gobi-woestijn! 

 

Hoe gaan we dat doen? 

Je gaat straks met je groepje mooie bladzijdes maken over de Gobi-

woestijn. Dit zijn de onderwerpen: 

 

Groep 1: dieren 

Groep 2: planten 

Groep 3: bloemen 

Groep 4: mensen 

Groep 5: klimaat 

 

Je krijgt twee A4tjes waarvan je de voor- en achterkant mag gebruiken. 

Op deze A4tjes komt informatie over het onderwerp wat jouw groep heeft.  

 

Wat komt er op de A4tjes? 

- Schrijf een stuk informatie over jullie onderwerp. Je kunt naar 

informatie zoeken op de computer en de werkbladen van je groep 

gebruiken. 

- Zoek plaatjes over jullie onderwerp en print deze uit. 

- Maak een tekening over het onderwerp. 

- Schrijf een gedicht over het onderwerp. Hoe zit het eruit? Hoe groot 

is het? Hoe ruikt het?  

- Maak een lied over het onderwerp. Schrijf te tekst op het A4. 

Bedenk welk geluid je zou horen als je jullie onderwerp tegen kwam 

in de woestijn. Kunnen jullie die na doen? Gebruik je stem en de 

instrumenten.  

- Misschien hebben jullie zelf nog een idee… 

 



Je verzamelt met je groep de informatie die je al hebt. Gebruik je 

werkbladen. Dan ga je afspraken maken met je groep. Wie gaat er op de 

tijd letten? Wat voor ideeën hebben we? Wie gaat informatie zoeken op de 

computer? Wie gaat alles opplakken? Zorg er voor dat iedereen een taak 

heeft.  

 

Aan de slag! 

 

Afsluiting 

Je gaat nu alle materialen opruimen. Lever de twee A4tjes in bij de 

juf/meester. Presenteer jullie bladzijdes aan de rest van de klas. Als je 

een liedje of gedicht geschreven hebt mag je deze voordragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kijk, ons Gobi-boek!  

Leerling werkblad 

 

Welke planten en bloemen kom je tegen in de Gobi-woestijn? 

 

 

Hoe hoog kan een Tamarix plant worden? 

 

 

Welke dieren leven er in de Gobi-woestijn? 

 

 

Hoe kun je weten of een kameel in bezit is van mensen? 

 

 

Hoe heten de mensen die in de Gobi-woestijn wonen? 

 

 

Hoe leven de mensen in de Gobi-woestijn? 

 


