SAMENVATTING
Thema 3

Aan het werk!

JAARGROEP 5

DIT WEET JE NU!

LES 1

IN DE FABRIEK

In een bedrijf werken mensen. Ze maken dingen.
Dat noem je producten. Een bouwbedrijf maakt
bijvoorbeeld huizen. Bij een bouwbedrijf werken mensen
met verschillende beroepen, zoals een timmerman of een metselaar.
Zij hebben allemaal hun eigen werk. Er zijn veel soorten bedrijven.
Alle bedrijven bij elkaar noem je de industrie. Als je wilt weten
waar je een bedrijf kunt vinden, kijk je op het stratenplan. Op het
stratenplan staan vakken. Dat noem je een kaartvak.

LES 2

IN HET PRETPARK

In een pretpark zijn veel spannende dingen, zoals een achtbaan.
Daar krijg je honger en dorst van. Als je iets wilt eten of drinken,
ga je naar de horeca. Dat zijn alle hotels, restaurants en cafés bij
elkaar. In de horeca werken obers en serveersters. Zij maken geen
product, zij verlenen een dienst. Net als ambtenaren. Die helpen je
bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen.
Bij de ingang van een pretpark staat vaak een kaart. Op de kaart
staan symbolen met eenvoudige tekeningen. Dat noem je een
pictogram. Een pictogram wijst je bijvoorbeeld de weg naar de
wc. Op de kaart vind je ook de coördinaten van alles wat er in
het pretpark is. Een coördinaat is de naam van een kaartvak. Het
bestaat uit een letter en een cijfer.

LES 3

Welke beroepen zie je hier?

Op de plattegrond zie je wat
je kunt doen in het pretpark.

O P H E T P L AT T E L A N D

Rond een boerderij ligt vaak een groot stuk land. Boeren gebruiken
dat land. Dat noem je landbouw. Sommige boeren houden dieren,
zij doen aan veeteelt. Andere boeren verbouwen groenten op hun
land. Dat noem je akkerbouw. Een boer kan ook fruit verbouwen.
Dat noem je tuinbouw.
Wil je weten waar een stad of een rivier ligt? Dan kijk je in een atlas.
Dat is een boek met heel veel kaarten. Je zoekt de naam van de
stad of de rivier op in het register. Daar staat op welke kaart en in
welk kaartvak je moet kijken.
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Akkerbouw: maïs oogsten.

