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China 
- De Temple of Heaven -   

Inleiding 

In de voorgaande lessen ging het over de miljoensteden, Beijing en over de 

wolkenkrabbers. Vanaf nu zullen de lessen specifieker zijn, rondom het 

thema de Temple of Heaven. Hoe ziet de Temple of Heaven eruit. Dat 

zullen we in deze les gaan leren.  

 

Doelstellingen 

- Aan het einde van de les hebben de kinderen een impressie van de 

Temple of Heaven. 

- Aan het einde van de les kunnen de kinderen vertellen hoe de 

Temple of Heaven er globaal uitziet (grote tempel, wat is er te zien 

in de tempel?).  

- Aan het einde van de les kunnen de kinderen vertellen wat de 

Gebedshal voor Goede Oogst inhoudt.  

- Aan het einde van de les kunnen de kinderen aangeven wat ze mooi 

vinden aan de Temple of Heaven.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 3 en 4 

 

Vakken en Kerndoelen 

Kerndoel 47 

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te 

vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit 

de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 

welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 

aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen 

die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en 

Zuid-Amerika. 

Kerndoel 50 
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de 

basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en 

ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

Kerndoel 56 

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

Informatie 

Evisumservice (2018). Opgehaald van https://www.evisumservice.be/visum-

china/tempel-van-de-hemel-in-beijing-bezoeken/   

Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.  

 

Colofon 

 

De Temple of 

Heaven 

 

Les voor groep 

3 en 4 

 

50 min.  

 

Aardrijkskunde 
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Lesidee 

Introductie  

In de vorige les hebben we iets geleerd over de wolkenkrabbers. Wat zijn 

wolkenkrabbers? In deze les leren we meer over de Temple of Heaven.  
 

Inleiding  

Waar denk je aan bij de Temple of Heaven? 

- Samen met de kinderen een woordweb maken  

Vandaag gaan we meer leren over de Temple of Heaven. De Temple of 

Heaven is een Engels woord. In het Nederlands betekent dat Tempel van 

de hemel.  

 

Kern 

Ga staan als je denkt dat de Temple of Heaven heel klein is! 

We gaan een video bekijken van de Temple of Heaven (link bij de 

materialen).  

Als we deze gaan bekijken geef ik jullie een luistervraag mee. De vraag 

luidt: hoe ziet de Temple of Heaven eruit? Vind je het mooi? 

 

Nu gaan we bekijken hoe de Temple of Heaven er in het echt uitziet! 

Google Earth 

- Zoek Google Earth op (link bij de materialen). 

- Klik op het vergrootglas (links van het scherm).  

  
- Typ in: Temple of Heaven. 

- Klik op: Hemel tempel.  

Laat eerst zien waar Nederland ligt.  

Stel hierbij de vraag: wat zie je? Hoe zullen die gebouwen heten? 

Het is erg leuk om ook echt in de Temple of Heaven te lopen.  

- Rechtsonder in het scherm staat een poppetje. Die kan gesleept 

worden naar de gewenste plek.  

          
- Zo kan de Temple of Heaven bekeken worden!  

 

Afsluiting 

Wat vond je mooi aan de Temple of Heaven? 

In de volgende les krijgen jullie een verhaal te horen over de Temple of 

Heaven! 

 

Tip:   

Kinderen vinden 

het fascinerend om 

zelf aan de slag te 

gaan met Google 

Earth. Laat ze zelf 

eens de Temple of 

Heaven bekijken! 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie 

- Geen materiaal nodig   

Inleiding 

- Wit/gekleurd A3-vel.  

- Stift   

Kern 

- Digibord 

Video: https://www.evisumservice.be/visum-china/tempel-van-de-

hemel-in-beijing-bezoeken/   

- Google Earth: https://earth.google.com/web/  

Let op! Het is misschien eerst nodig om Google Earth te 

downloaden! 

Afsluiting   

- Geen materialen nodig 

 

Bronnen 

Evisumservice (2018). Opgehaald van 

https://www.evisumservice.be/visum-china/tempel-van-de-hemel-in-beijing-

bezoeken/   

Google Earth (Z.D.). Opgehaald van https://earth.google.com/web/ 

 

Verdieping/meer informatie 

Verdiepingsdocument ‘Beijing’. Te vinden op www.chinaindeles.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie/ 2 min.  

Inleiding 10 min. 

Kern   30 min.  

Afsluiting 5 min.  
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