
Voorbereiding
• Dit speel je buiten op het schoolplein of in de gymzaal.
• Zet twee grote manden of dozen neer met WAAR en 

NIET WAAR.
• Teken of wijs een lijn aan als startstreep.
• Elke leerling heeft een bal.

Zo speel je het
• Lees een stelling voor (zie de stellingen voor groep 5 

t/m 8 op de volgende bladen).
• Tel af: 3, 2, 1 ... GO! 
• De leerlingen rennen naar de goede mand en doen de 

bal erin.* 
• Bespreek het juiste antwoord.

*Geef extra opdrachten zoals:
• Je linkerbeen mag de grond niet raken.
• Je mag de bal niet met je handen vasthouden.
• Houd iemand anders vast.
• Spring!
• De bal moet op de grond blijven (tot je bij de mand 

bent).

Noteer welke opdrachten veel leerlingen fout hadden. 
Herhaal die opdrachten als jullie terug zijn in de klas en 
bespreek het goede antwoord. 

Je kunt ook de stellingen uit de voorgaande jaargroep 
gebruiken om de lesstof van dat jaar te herhalen. 

  

groep 5 t/m 8

Bij WERELDzaken

WERELDZAKEN | BEWEGEND LEREN

Werelbal

Op de hoogte blijven van nieuws, inspiratie, 
lesideeën en leuke tips over de zaakvakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!  

www.zwijsen.nl/nieuwsbrieven/
de-zaken-van-zwijsen

Startstreep

2 grote manden/dozen

WAAR NIET WAAR

Het liefste zou je met de leerlingen boven bergen vliegen en over rivieren varen om ze alles over 
de wereld te leren. Helaas gaat vliegen en varen niet lukken in de les, maar rennen wel! Met deze 
activiteit frissen ze hun kennis van Wereldzaken thema 1 t/m 3 op én zijn ze lekker actief bezig!
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GROEP 5 GROEP 6

Een stad is groter dan een wijk.  
(niet waar)

Als het water laag staat, overstroomt het wad.  
(niet waar)

Gebruikt water gaat via de riolering het huis uit. (waar) Duitsland ligt ten oosten van Nederland. (waar)

Een ander woord voor stroom is gas. (niet waar) Polders liggen onder de zeespiegel. (waar)

Een dorp is minder goed bereikbaar dan een stad. 
(waar)

De Afsluitdijk is de dijk tussen het IJsselmeer en de 
Noordzee. (niet waar, IJsselmeer en Waddenzee)

Een vrachtwagen is een voorbeeld van goederen
vervoer. (waar)

Nederland heeft 12 provincies.  
(waar)

Er zijn meer steden met metro’s dan steden met trams. 
(niet waar)

NoordHolland is dichter bevolkt dan Limburg.  
(waar)

Een ander woord voor brug is waterweg.  
(niet waar)

Een zwemleraar werkt in de beroepsgroep ‘industrie’. 
(niet waar)

De reistijd hangt af van de afstand en van de snelheid. 
(waar)

Er zijn 180 plaatsen in de Tweede Kamer.  
(niet waar)

In Nederland is de grondsoort overal hetzelfde.  
(niet waar)

Een buitenlander die hier komt wonen en werken is een 
immigrant. (waar)

In een regenwoud groeien veel planten.  
(waar)

De ondergrond van NoordBrabant bestaat vooral uit 
zeeklei. (niet waar, zandgrond)

De windrichting oost is rechts.  
(waar)

Intensieve veeteelt is beter dan duurzame veeteelt. 
(niet waar)

De richting tussen het zuiden en het westen is het 
westzuiden. (niet waar)

Een scherm van een mobiele telefoon is een voorbeeld 
van een halfproduct. (waar)

In fabrieken werken nu minder mensen dan vroeger. 
(waar)

De schuiven van de Deltawerken gaan dicht bij een 
grote storm. (waar)

Bedrijventerreinen liggen vaak in het centrum van de 
stad. (niet waar)

Op sommige stranden staan palen. Die zijn er om de 
golven te breken. (waar)

Mensen die bij de overheid werken, noem je ambtena
ren. (waar)

Het Groene Hart is een park midden in de Randstad. 
(niet waar, het is geen park, het is een gebied voor 
landbouw, natuur en recreatie)



De Zaken van Zwijsen • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 3 van 3

DE ZAKEN VAN ZWIJSEN | WERELDZAKEN | BEWEGEND LEREN

GROEP 7 GROEP 8

Europa is bijna helemaal omringd door water, behalve in 
het zuiden. (niet waar)

De zon is een ster.  
(waar)

Wij hebben dit klimaat: zachte zomers, zachte winters, 
veel neerslag. (waar)

De aarde draait om de maan.  
(niet waar)

Vergrijzing betekent: er komen steeds meer jongere dan 
oudere mensen. (niet waar)

Eén keer per dag is er eb en vloed.  
(niet waar)

Alle landen in Europa vormen samen de EU. (niet waar) Onder de aardkorst zit de aardmantel. (waar)

Steenkool, aardolie en aardgas zijn brandstoffen.  
(waar)

Als aardplaten langs elkaar schuiven, kan dat een 
aardbeving veroorzaken. (waar)

Voorbij de boomgrens groeien alleen nog maar naaldbo
men. (niet waar, er groeien geen bomen meer)

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in 
Amerika. (niet waar, in Azië)

Gesmolten ijs in de bergen heet een gletsjer.  
(niet waar)

De Verenigde Naties is een organisatie waarin de 
landen van Europa samenwerken. (niet waar)

Het slijten van een berg heet erosie.  
(waar)

Grote kloven in een berggebied heten prairies.  
(niet waar)

In het dal is het vlakker dan op de berg. (waar) Boven land zwakt een orkaan vaak af. (waar)

Aan de Spaanse kust zijn dorpen waar massatoerisme is.  
(waar)

De Verenigde Staten bestaan uit kleinere landen.  
(niet waar)

In de bergen kun je niet aan veeteelt doen.  
(niet waar)

Als vee veel ruimte heeft, noem je dat extensieve 
veeteelt. (waar)

Het met machines besproeien van planten noem je 
irrigatie. (niet waar)

Een voorbeeld van globalisering is een McDonald’s in 
bijna elk land ter wereld. (waar)

De autoindustrie is een voorbeeld van assemblage
industrie. (waar)

De bewoners van Antarctica heten Inuit.  
(niet waar, Antarctica heeft geen permanente bewoners 
en Inuit leven in Groenland en Canada)

WestEuropa heeft grotendeels een landklimaat.  
(niet waar, zeeklimaat)

Buenos Aires is een metropool.  
(waar)

Een aangroeikust is steiler en hoger dan een afbraakkust. 
(niet waar)

In ZuidAmerika zitten veel delfstoffen in de bodem. 
(waar)


