SAMENVATTING
Thema 1

De wijk

JAARGROEP 5

DIT WEET JE NU!

LES 1

IN DE BUURT

Aardrijkskunde geeft antwoord op vragen als:
Hoe leven mensen in andere gebieden? Hoe ziet
hun omgeving eruit? Hoe ziet hun woonplaats eruit?
Een woonplaats bestaat uit verschillende wijken. In een wijk vind
je huizen of flats waarin mensen wonen. Er staan ook andere
gebouwen, bijvoorbeeld een school en een buurtwinkel. Als je wilt
laten zien hoe je wijk er van boven uitziet, kun je er een tekening
van maken. Dat noem je een plattegrond. Bij een plattegrond hoort
een legenda. In een legenda kun je zien wat de tekens en kleuren op
de plattegrond betekenen.

LES 2

WERKERS IN DE BUURT

Als je verschillende dingen wilt kopen, ga je naar een winkelcentrum.
Daar zijn veel verschillende winkels. Vaak is er ook een supermarkt.
Als je elke week naar de supermarkt gaat, ken je vast wel de route
van je huis naar de supermarkt. Je weet dan bij elke straathoek
welke richting je op moet: links, rechts of rechtdoor. Misschien ga je
wel door het park. En zijn je vriendjes daar aan het voetballen!
Op de parkeerplaats van de supermarkt staan grote bakken waar je
afval in kunt gooien. De afvaldienst maakt de afvalbakken leeg en
brengt het afval naar een stortplaats of naar de fabriek.

LES 3

Een plattegrond van een wijk.

De afvaldienst maakt afvalbakken leeg.

WAT E R , G A S E N ST RO O M

Elektriciteit is een ander woord voor stroom. Via een kabel of
leiding komt het je huis binnen. Net als gas en water. Water wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor de centrale verwarming en de wc. Al dat
water moet ook het huis weer uit. Dat gaat via de riolering.
Gas gebruik je om te koken. Hoeveel gas je precies gebruikt, staat
op de gasmeter. Op de plattegrond van je huis kun je zien waar de
leidingen voor gas, water en elektriciteit lopen. In de legenda bij de
plattegrond staan symbolen. Zo weet je welke leiding voor gas is en
welke voor water of elektriciteit. Ook bij de plattegrond van de wijk
staan symbolen. Bijvoorbeeld voor een rotonde.
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Er gaat een nieuwe kabel naar jouw huis.

