Kerndoel 7 – Kaarten
Omschrijving leerlijn
De leerling kan de kaart lezen van zijn eigen eiland, de regio en andere landen van belang en hierbij
de ruimtelijke verschijnselen en het spreidingspatroon van het eigen eiland aangeven en benoemen.

Leerdoel van de opdracht
Weten wat een kaart en een atlas is.

Kaart maken
Met deze activiteit maken leerlingen kennis met ‘de wereld van bovenaf’. De kinderen verruilen hun
gewone dagelijkse kijk voor een blik uit de lucht. Eerst individueel door het tekenen van de eigen
woonomgeving. Later wordt met de groep een nieuw land bedacht en in kaart gebracht.
Vraag de kinderen wat er nog meer in hun eigen gemaakte stad thuishoort (zwembad, kerk, park,
bioscoop, winkels etc.).

Benodigdheden


Scharen



Papier (ook gekleurd)



Potloden



Stiften



Verf



Stukjes stof



Lijm

Combinatie met andere vakken
De combinatie bij deze opdracht is het creatieve vak handvaardigheid en het vak aardrijkskunde met
het leren van een kaart maken.

Dit lesplan is gemaakt door Children’s Museum Curaçao met financiële steun van Fonds 21 en Fonds voor
Cultuurparticipatie.

Vaardigheden
Tijdens de opdrachten werken kinderen aan bepaalde vaardigheden. Hieronder een overzichtje waar
de kinderen aan werken tijdens deze opdracht.
Sociale- emotionele ontwikkeling
Denkontwikkeling

Kind kan anders naar wereld en leven kijken. Er is een
toename van integratie in de hersenen > tot omvangrijker
inzicht in staat.

Taalontwikkeling
Spelontwikkeling
Creatieve ontwikkeling

Door het zelf maken van een kaart blijft datgene wat
geleerd moet worden door creativiteit beter hangen.

Stappenplan
1.
2.
3.
4.

Kinderen krijgen een papier en potloden.
Kinderen mogen hun woonomgeving (huis + eventueel straat) tekenen van bovenaf gezien.
Laat de kinderen met een voorbeeld zien wat een legenda is en hoe je die maakt.
Wanneer de tekeningen af zijn kunnen de leerlingen ze allemaal op de grond leggen en er
samen een gezamenlijke stad van maken.
5. Ze kunnen nu ook de andere elementen (zwembad, kerk, supermarkt etc.) tekenen en
toevoegen.
6. Laat ze ook een legenda maken.

Dit lesplan is gemaakt door Children’s Museum Curaçao met financiële steun van Fonds 21 en Fonds voor
Cultuurparticipatie.

