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China      
- 长城 Fángxiàn  -  

Inleiding 

In de eerste les hebben we nagedacht over de Chinese Muur. Weet je 

nog hoe ze de muur in het Chinees noemen? 

Vandaag ga je nadenken over Fángxiàn. Let maar goed op, dan weet je 

straks vast wat dit woord betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in 

Genesis, het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël 

het ‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien 

Israël als een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat 

Israël het land is waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden 

dit in het Oude Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 

1948 werd de staat Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat 

eeuwenlang was vervolgd en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden 

Joden die de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden 

naar de nieuwe staat en bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël 

is er dus nog niet zo lang, maar de geschiedenis van het land is al heel 
oud, uit de tijd van de Bijbel. Het overgrote deel, namelijk 80% van de 

bevolking, is Joods. Je hebt dus te maken met een Joodse cultuur. Van 

de andere 20% is het merendeel moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en 

joden naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden 

Opdracht 1: 5 w’s en h Chinese Muur  

W: Wat is de Chinese Muur? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

W: Wie heeft de Chinese Muur gebouwd? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

W: Waarom werd de Chinese Muur gebouwd? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

W: Waar is de Chinese Muur gebouwd? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

W: Wanneer is de Chinese Muur gebouwd? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

H: Hoe is de Chinese Muur gebouwd? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 Tip: denk aan het storyboard, dan weet je het vast weer.  

Groep 5/6 

Colofon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LocationIsrael.svg


  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Opdracht 2: Verdedigingslinies  

Met jouw groepje ga je een poster maken en presenteren over een 

verdedigingslinie. 

 

1. Beantwoord de 5 w’s en h over jullie verdedigingslinie. Verdeel 

de vragen. Je mag op internet zoeken. 

 

W: Wat is de _________________? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

W: Wie heeft de _______________ gebouwd? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

W: Waarom werd de _____________ gebouwd? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

W: Waar is de ______________ gebouwd? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

W: Wanneer is de __________ gebouwd? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

H: Hoe is de ________________ gebouwd? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.  Is het gelukt om alle vragen te beantwoorden? Bedenk met 

elkaar hoe jullie poster eruit gaat zien.  

 

3. Verzamel informatie op internet over jouw verdedigingslinie 

(tekst en plaatjes) en ontwerp een poster. 

 

4. Presenteer de poster.  

 

Wat heb je nodig? 

werkblad, computer/laptop, poster en knutselmaterialen. 

 

 

 

 

 

 Tip: kijk alvast naar de beoordeling, dan weet je zeker dat je goed zit!  
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Opdracht 3: Beoordeling 

Welk groepje beoordeel jij?  

________________________ 

 

Geef een cijfer en beantwoord de vragen.  

 

 

Informatie 1 / 2 / 3 / 4 / 5  

 

Zijn de 5 w’s en h beantwoord?  ______ 

 

 

Creativiteit 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 

Hoe ziet de poster eruit? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Presentatie 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 

Ben je nieuwsgierig gemaakt door deze presentatie? Waarom wel/niet? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Totaalbeoordeling 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Leg uit: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


