
Les 1   Een wereld vol culturen

Cultuur heeft te maken 
met de kenmerken van 
een groep mensen. Bij de 
Nederlandse cultuur 
horen bijvoorbeeld 
tulpen, schaatsen en 
Koningsdag. 
In Nederland wonen 
mensen uit alle delen van 
de wereld, allemaal met 
hun eigen cultuur. 
Nederland is daardoor multicultureel.
De wereld kun je verdelen in zes 
cultuurgebieden. De landen binnen zo’n 
cultuurgebied lijken op elkaar als je kijkt naar de 
geschiedenis, gewoonten, taal en religie. 
Nederland hoort bij de westerse wereld. 
De landen in de westerse wereld zijn vooral 
christelijk en ook de meeste talen lijken op elkaar.

multicultureel

Met veel culturen.

het cultuurgebied

Gebied in de wereld waarvan de landen op elkaar 
lijken als je kijkt naar de geschiedenis, gewoonten, 
taal en religie (godsdienst).

de religie

Ander woord voor godsdienst.

de westerse wereld

Cultuurgebied dat bestaat uit Europa, 
Noord-Amerika, Australië en Nieuw-
Zeeland.

de wereldreligie

Elk van de vijf grootste en bekendste religies in de 
wereld: boeddhisme, christendom, hindoeïsme, 
islam, jodendom.

het christendom

Grootste religie in de westerse wereld, 
die Jezus Christus als de zoon van God 
ziet en de Bijbel als heilig boek heeft.

de islam

Grootste religie in het Midden-
Oosten, Noord-Afrika en Indonesië, 
die de profeet Mohammed volgt en 
de Koran als heilig boek heeft.

het jodendom

Grootste religie in Israël, met de 
Tenach als heilig boek.

het hindoeïsme

Religie uit India, waarin veel goden 
vereerd worden.

het boeddhisme

Grootste religie in Oost-Azië, die 
geen god heeft, maar het voorbeeld 
van Boeddha volgt.

Les 2   Verschillende geloven

Religie is een belangrijk 
onderdeel van cultuur. 
De vijf grootste en 
bekendste religies in de 
wereld noem je de 
wereldreligies. In de 
westerse wereld is het 
christendom de 
belangrijkste religie. 
Christenen geloven dat 
Jezus Christus de zoon van 
God is. In het Midden-Oosten, Noord-Afrika en 
Indonesië is de islam de belangrijkste 
godsdienst. Moslims volgen de profeet 
Mohammed. In Israël is het jodendom de 
grootste religie. Het hindoeïsme is ontstaan in 
India en kent veel goden. Aanhangers van het 
boeddhisme vereren geen god, maar volgen het 
voorbeeld van Boeddha.
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Les 3   Azië

Je kent de topografie van Azië. Op de volgende 
bladzijdes vind je een kaart met de topografie. 
Je moet alle topo:
• kunnen schrijven zonder fouten.  
 Vergeet de hoofdletters niet!
• kunnen aanwijzen.
• kunnen herkennen.

Een + betekent dat je deze topo alleen hoeft te 
leren als je leerkracht het zegt.

Los het op 

Soms is er een probleem in de wereld. 
Niet alle problemen zijn op te lossen, 
maar soms kun je er wel wat aan doen. 
Maar wat? Daarvoor moet je het probleem 
eerst beter leren begrijpen. In dit thema 
heb je geoefend met manieren die je helpen 
om het probleem beter te begrijpen en 
misschien zelfs op te lossen.

Les 1
Je kunt bedenken welke problemen er kúnnen 
ontstaan. Dat helpt je bij het oplossen van het 
probleem.

Les 2
Je kunt vragen bedenken om informatie te 
krijgen. Dat helpt je bij het oplossen van het 
probleem.

Les 3
Je kunt het probleem of een oplossing uit een 
kaart afleiden. Dat helpt je bij het oplossen van 
het probleem.

Zo leer je voor de toets

•   Bekijk de samenvatting.  

•    Leer de teksten en de  

dik gedrukte woorden.

•    Vraag iemand om je te  

overhoren.

De toets is op     

geloof
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 Landen

 Afghanistan
 Bangladesh
 China
 Filipijnen
 India
 Indonesië
 Japan
+ Maleisië
+ Mongolië
+ Myanmar
+ Nepal
+ Noord-Korea
 Pakistan
 Taiwan

Thailand
Vietnam
Zuid-Korea

Gebieden

Java
Molukken
Siberië

Gebergten

Himalaya

Rivieren

Chang Jiang (Jangtse)
Ganges

Steden

Bangkok
Beijing (Peking) 
Delhi
Jakarta
Kolkata (Calcutta)

Mumbai (Bombay)
Seoul
Shanghai
Singapore
Tokyo
Xianggang (Hongkong)

Azië

Zo leer je de topografie voor de toets

•     Leer de spelling van de topo, bijvoorbeeld door 

deze over te schrijven van de kaart. 

•     Dek de rechter kaart af en oefen tot je alle topo 

uit de lijst kunt aanwijzen op de linker kaart.

•     Dek nu ook de lijst af en oefen totdat je alle 

topo kunt benoemen.
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