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Inleiding
Dit is een gedeelte uit een reader die ik schreef toen ik als opleider verbonden was aan
de Montessoricursussen in Eindhoven. Eigenlijk zijn die readers alleen bedoeld voor
mensen die de erbij behorende cursus Kosmische Opvoeding volgen. Maar misschien
bevordert een bredere bekendheid met het studiemateriaal de deelname aan een cursus
Kosmische Opvoeding. Ook worden er in Nederland heel wat zaken Kosmische Opvoeding genoemd, die dat volgens mij helemaal niet zijn. Zo zie ik in Aardrijkskunde wel een
bijdrage aan de voorbereiding op het Kosmisch Onderwijs, maar beschouw ik het niet als
Kosmisch Onderwijs in de eigenlijke zin van het woord. Dat geldt overigens ook voor
Biologie en Geschiedenis. Dit zijn in Montessoritermen: Gebaande Wegen op de weg
naar Cultuur. In Nederland spreken leraren dan van Zaakvakken.
Dr. Montessori zegt dat "De aarde aan het kind gegeven moet worden" in From Childhood to Adolescence'. In de tijd dat het kind de basisschool bezoekt moet het kennis
maken met alle takken van de wetenschap. Daarvoor moeten De zaden gezaaid worden.
Duidelijk moet zijn dat elke wetenschap een deel van Het Geheel bestudeert. Dat Geheel
is de Aarde. Ook over het geheel als zodanig moeten we het kind informeren. En daarvoor is classificatie noodzakelijk. In een geordend wereldbeeld vindt feitelijke kennis uit
deelwetenschappen als het ware vanzelf de juiste plaats. Als De aarde aan het kind gegeven is en De zaden der wetenschap gezaaid zijn, dan kan de studie van een detail uit
de werkelijkheid bijdragen aan een verruiming en een verdieping van het begrip. Montessori pleit ervoor deze details in de werkelijkheid zelf te zoeken en te bestuderen. Het
klaslokaal als leerruimte is voor een kind van 8 -12 jaar een te beperkte omgeving. Ze
noemt dit Going Out,
Met name bij het geven van De Aarde aan het kind zal een beroep gedaan moeten worden op de verbeeldingskracht van het kind. Veel processen in de evolutionaire ontwikkeling zijn niet direct in de omgeving waarneembaar. Men zal er zich met behulp van de
verbeeldingskracht een beeld van moeten vormen. Ditzelfde geldt voor het leven in de
tropen, aan de polen, in de zestiende eeuw enzovoort Het aardrijkskundeonderwijs, dat
in dit stuk besproken zal worden dient begrepen te worden binnen het kader van de
hierboven uiteengezette geheel-delen benadering. Aardrijkskunde kan opgevat worden
als een wetenschappelijk zaad dat gezaaid moet worden.
Aan het gebruikmaken van de verbeelding en het bestuderen van wetenschappelijke
gegevens gaat in de onderbouw, 4-7 jaar, een periode van voorbereiding vooraf, waarin
door middel van zintuiglijke training het vermogen tot gedetailleerd waarnemen van de
kleuter gestructureerd wordt en voorzien van een taalkundig begrippenkader (groot,
zzklein, kort, lang, enzovoort)
De directe omgeving leert de kleuter via zijn zintuigen kennen. In midden- en bovenbouw worden hier de niet direct waarneembare feiten aan toegevoegd, die met hulp van
de verbeeldingskracht begrepen kunnen worden.
De verbeelding stelt het kind ook in staat om het waarom, de oorzaak van een verschijnsel te bevatten. Dr. Montessori noemde dit het vermogen tot abstractie van het
kind. Voorwaarde voor deze abstractie is wel, dat het kind over een aantal heldere voorstellingen beschikt. Het aardrijkskundige materiaal heeft de bedoeling om deze voorstel3

lingen op het gebied van de aardrijkskunde aan te reiken. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind zullen deze voorstellingen eerst meer zintuiglijk van karakter zijn;
later meer wetenschappelijk.
Het is niet voldoende dat het kind de feiten die we het presenteren kan bevatten. Als we
dit bevestigend kunnen beantwoorden rest ons de vraag of het kind aan deze presentatie ook behoefte heeft. Als Montessori zegt dat De aarde aan het zesjarige kind gegeven
moet worden, dan gaat ze ervan uit dat het kind daaraan behoefte heeft. Het zoeken
naar een bij de leeftijd van het kind passende onderwijskundige vorm van presentatie is
het gevolg van de vaststelling van die behoefte. Waar een wil is, moet een weg gevonden worden.
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Overzicht van het materiaal
De Aardbollen
Het materiaal van de aardbollen bestaat uit:
•
•
•

De Aardbol land-water
De blauwwitte aardbol
De Aardbol van de Werelddelen en Oceanen

•
•
•
•

Aanbieding 1: Het leren van het aantal, de namen en het begrip werelddelen en oceanen
• Aanbieding 2: Vorm en grootte werelddelen vergelijken
De gewone aardbol
Aardbollen voor de bovenbouw
Aardbol van de binnenkant der aarde
De aarde in het zonnestelsel
•

De Inlegkaarten
•

De inlegkaart van de werelddelen

•
•
•
•
•

Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding

•

De inlegkaart van Europa

•
•
•
•

Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding

•

De inlegkaart van Nederland (Het land waarin het kind woont)
•
•
•
•

1:
2:
3:
4:
5:

1:
2:
3:
4:

Van aardbol naar wereldkaart
De leeskaartjes van de werelddelen
De Leeskaartjes van de Oceanen
De Leeskaartjes van de werelddelen en de Oceanen
De mappen met plaatjes van de werelddelen

Landen op kaart 1 leggen
De namen van de landen van Europa leren
De namen van de hoofdsteden van Europa leren
De mappen met plaatjes van enige landen van Europa

Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding

1:
2:
3:
4:

Provincies op kaart 1 leggen
De namen van de provincies van Nederland leren
De namen van de hoofdsteden van de Provincies leren
De map met plaatjes van de provincie waarin het kind woont

De Vlaggen van Europa
De Vlaggen van Europa in een standaard
•
•
•

Aanbieding 1: De namen in de onderbouw
Aanbieding 2: De namen in de middenbouw
Aanbieding 3: De leeskaartjes en de plaatjes van vlaggen van Europa in de
middenbouw
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De onderdelen van de vlag
•

Aanbieding 4: De onderdelen van de vlag (individueel of aan een groepje
kinderen) in de middenbouw

De vlaggen en de Landen
•

Aanbieding 5: Vlaggen en landen in de middenbouw

De vlaggen en de Volksliederen
•

Aanbieding 6: Vlaggen en volksliederen in de onderbouw

De echte vlag van het eigen land
• Aanbieding 7: Met de echte vlag van het eigen land (midden - en bovenbouw)
De Landvormen
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding
Aanbieding

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

De bakjes met klei en water in de onderbouw
De bakjes met klei en water in de middenbouw
Landvormen knippen en plakken
Landvormen op de Aardbol opzoeken
De Omschrijvingen in de onderbouw
De Omschrijvingen in de middenbouw
Landvormen benoemen op de wereldkaart

De Insteekkaarten
•
•
•

De Insteekkaarten van de Nederlandse provincies
De Insteekkaarten van de landen van Europa
De Insteekkaarten van de Werelddelen

Geclassificeerde Begrippen
•
•
•

Voorbeeld van een aanbieding
Het eerste niveau van aanbieding (4 - 8 jaar)
Het tweede niveau van aanbieding (8 - 12 jaar)

Functionele Aardrijkskunde
•
•
•

De wandplaten
De experimenten
De vertelling 'God zonder Handen'

Het maken van een Landbeschrijving
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Gedetailleerde Aanbiedingen
Aardbol land - water
De aardbol land - water is een bol. Die vorm kent het
kind van de geometrische lichamen. Op de bol is het land
ruw en het water glad (ruw - glad materiaal) aangegeven. Het land heeft een gele kleur en het water een
blauwe kleur (kleurspoelen).
De aanbieding van deze aardbol op 4 – 5 -jarige leeftijd is
dus voorbereid door het zintuiglijke materiaal. De aanbieding van de aardbol land - water wordt in de middenbouw herhaald.

Aardbol land - water

Het doel van deze aardbol is het leren van de vorm van
de aarde en van twee fundamentele elementen waaruit
de aarde is samengesteld: Land en Water.

(Afbeelding uit de catalogus van Gonzagarredi)

Aanbieding in de groep
De aardbol is onderwerp van een algemene les:
•
•
•
•

Vertel de kinderen van de zee en het strand
De aarde heeft de vorm van een bol
Land en water aanwijzen op de aardbol
Namenlesje land en water geven

Verwerking
De kinderen kiezen de aardbol, nemen hem mee naar hun tafel en bekijken en betasten
de aardbol.
Individuele aanbieding
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
Nodig het kind uit om samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de
tafel van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
l: draagt de bol plechtig naar de
tafel van het kind.

l: 'Dit is de aardbol'
l: 'Hij stelt de aarde voor waarop
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zet hem voor het kind en draait de wij wonen'
bol langzaam rond.
l: schrijft op een strook papier
l: 'In het echt is de aarde natuurlijk
aarde en legt die voor de bol.
veel groter dan deze bol'
l: wijst het gele, ruwe deel aan
l: 'Dit ruwe deel is land'
l: wijst het blauwe, gladde deel
l: 'Dit gladde deel is water'
aan
l: 'Wijs me eens land aan?'
k: wijst gele gedeelte aan
l: 'Wijs me eens water aan?'
l: 'Wat is dit?'
k: wijst het blauwe gedeelte aan.
k: 'Water!
l: 'Wat is dit?'
l: wijst het gele gedeelte aan
k: 'Land!'
Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.
In de middenbouw kan deze oefening herhaald worden of - als dit nog niet gebeurd is dan wordt hij op dit moment aangeboden.
De blauwwitte aardbol
In sommige gevallen wordt na de aardbol land - water een tweede
aangeboden. Het is eveneens een land - water aardbol, maar het
aardoppervlak is glad en wit van kleur. De bol wordt geleverd door
Gonzagarredi in de blauwwitte versie. De aardbol die Nienhuis levert is geelwit (zoals de tweede aardbol), maar dan met een glad
landoppervlak.
Het doel van de aanbieding is het toevoegen van een persoonlijke
dimensie aan de studie van de aardbol.
Doe deze aanbieding met de aardbol land - water als de blauwwitte
of geelwitte aardbol ontbreekt. Of laat de oefening achterwege.
(Afbeelding uit de catalogus van Gonzagarredi)

Individuele aanbieding
Nodig het kind uit om samen met je de aardbol land en water en de geelwitte of blauwwitte aardbol uit de kast te halen om ze op de tafel van het kind te zetten. Ga dan
rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: Zet de twee aardbollen naast elkaar op de
tafel van het kind
l: Zet de eerste bol weg
l: Wijs aan op de tweede, gladde bol
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l: 'Dit is een land en water
aardbol en dit is er ook een.’
l: 'Dit witte oppervlak is land'
l: 'Dit blauwe oppervlak is water'
l: 'Hier woon jij op de aardbol'

l: Zet een potloodstip op de bol op bij voorbeeld de plaats Maastricht
l: veegt de potloodstip uit
k: zet de potloodstip

l: 'Dit is in Nederland de plaats
Maastricht'
l: 'Teken jij nu Maastricht eens
op de bol'
l: 'Goed zo!'

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dat wil.
Aardbol van de Werelddelen en de Oceanen
Het water is blauw gekleurd op deze aardbol. Het land heeft nu verschillende kleuren.
Elk werelddeel heeft z'n eigen kleur:
•

•
•
•
•
•

Amerika is oranje
o Soms: Noord Amerika oranje/rood
o Zuid Amerika roze/rood
Afrika is groen/bruin
Europa is rood/roze
Azië is geel
Australië is bruin/oranje
Antarctica is wit

rood
zwart
roze
geel
groen
wit

Afbeelding uit de catalogus van Gonzagarredi

De kleuren in de linker kolom worden voorgeschreven door de Association Montessori
Internationale. (AMI) De kleuren in de rechter kolom werden oorspronkelijk gebruikt. Ze
verwijzen naar de huidskleur van de meeste bewoners van een werelddeel. Later werd
dit als minder passend ervaren en de kleuren werden veranderd. Verschillende fabrikanten van het materiaal hanteren soms eigen afwijkende kleuren.
Men kan ook Australië opvatten als een eiland dat deel uitmaakt van het werelddeel
Oceanië. Van dat werelddeel maken dan ook Tasmanië, Nieuw Zeeland, de eilanden in
de Grote Oceaan en het Australisch deel van Papoea deel uit. De Wereldbosatlas hanteert deze indeling.
Het oppervlak van de aardbol is glad, zoals dit ook het geval was bij de blauwwitte
aardbol.

Het doel van deze aanbieding is:
•
•

Het leren van het aantal, de namen en het begrip werelddelen.
Het geven van een indruk van vorm en verhouding van oppervlakte der werelddelen.
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•
•
•

Het bieden van visueel onderscheid tussen land en water.
Het leren van de namen van zeeën en oceanen.
Het bieden van het eerste begrip van wat een zee en een oceaan is.

Leeftijd:
ongeveer 5 jaar.
Aanbieden
aan kleuters.
Eventueel in de middenbouw herhalen.

Aanbiedingen:
Aanbieding 1: Het leren van het aantal, de namen en het begrip werelddelen en oceanen.
Werelddelen
l: 'Dit zijn twee aardbollen'
l: 'Het water is blauw op de aardbollen'
l: 'Op deze aardbol is het land wit (geel)'
l: 'Maar op deze aardbol heeft het land
verschillende kleuren'
l: 'Hier is weer dat kleine plekje op de
aardbol waar jij woont'
l: 'Wij wonen in Nederland'
l: 'Nederland ligt in dit rode gebied; dat
is Europa'

l: zet een land - water aardbol en de
aardbol van de werelddelen naast elkaar
op de tafel van het kind

l: zet de land - water aardbol weg
l: zet een potloodstip op de aardbol
op de plaats van Nederland

l: 'Zo'n bij elkaar horend stuk land van
l: biedt het begrip werelddeel aan
de aardbol noemen we een werelddeel'
l: 'Er zijn zes werelddelen'
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
Doe de tweede en de derde trap
•
•

Bied de namen van de overige werelddelen aan in een of meer volgende lesjes.
Doe ook de tweede en de derde trap bij deze lesjes.

Oceanen
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Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: Wijst een blauw gebied aan op de aardbol.

l: 'Weet je nog wat dit is op de aardbol?'
k: 'Water'
l: 'Zo'n gebied noemen we een Oceaan'
l: 'Voel maar eens'

k: Voelt het blauwe gebied op de aardbol.
l: 'Deze Oceaan noemen we de Atlantische
Oceaan'
l: 'Hij ligt tussen Europa en Amerika'

l: Wijst de Atlantische Oceaan aan.

•
•

Bied de namen van de overige Oceanen aan
Doe ook de tweede en derde trap.

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.

Aanbieding 2: Vorm en grootte werelddelen vergelijken
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: wijst naar Afrika. Geeft de vorm l: 'Dit is Afrika'
aan op de aardbol
l: 'Het lijkt wel een trapezium met een driehoek
op z'n kop eronder'
l: 'Het is een groot werelddeel'
l: wijst naar Australië. geeft de
l: 'Dit is Australië.
vorm aan op de aardbol
l: 'Het lijkt wel een rechthoek met een driehoek op
z'n kop eronder'
l: 'Het is een klein werelddeel'
En zo voorts:
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Zuid Amerika
Noord Amerika
Antarctica
Europa
Azië

vorm van een driehoek
vorm van een trapezium
vorm van een cirkel
moeilijk te benoemen
moeilijk te benoemen

groot werelddeel
groot werelddeel
klein werelddeel
klein werelddeel
groot werelddeel

Eventueel dit lesje laten volgen door lesje kleinste (Australië) en grootste (Azië) werelddeel
Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.
De gewone aardbol
Met de gewone aardbol wordt een aardbol bedoeld waarop in het Nederlands de namen
van de werelddelen, landen, zeeën en oceanen zijn aangegeven. Verder ook plaatsnamen, lengtecirkels, breedtecirkels, enzovoorts.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen
en het op de tafel van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
(afbeelding: Amazon.com)

l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: zet de gewone aardbol voor het
kind op tafel

l: 'Op deze aardbol kun je alle namen van de werelddelen, oceanen en zeeën die we geleerd hebben opzoeken'
l: 'Er staan ook andere namen op, maar die leren
we later'

k: bestudeert de aardbol aandachtig
en leest de namen die het kent.
Bij deze aanbieding wordt van de in de Montessoriopvoeding in het algemeen geldende
opvatting uitgegaan, dat het kind op zesjarige leeftijd het technisch lezen beheerst.
Kinderen die deze aardbol nog niet kunnen lezen krijgen hem op een later tijdstip aangeboden.

Verwerking
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Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.
Aardbollen voor de bovenbouw
Aardbol van de binnenkant der aarde
Als onderdeel van de Geclassificeerde Begrippen kan over de aarde het volgende hoofdstuk aangeboden worden:
Hoofdstuk I De aarde
A.

B.

* 1. De aarde waarop we wonen

a. Aarde

* 2. De delen van de aarde

a. Atmosfeer
b. Lithosfeer
c. Hydrosfeer
d. Barisfeer

dampkring
aardkorst
het water
de aardkern

1. De lagen van de dampkring

a. Troposfeer
b. Stratosfeer
c. Ionosfeer
d. Exosfeer

8 - 18 km
18 - 50 km
50 - 70 km
op 500 700 km

2. Delen van de aardkern

a. Mantel
b. Kern

* = Eerste serie begrippen, die we aanbieden in de middenbouw.
De overige begrippen worden aangeboden in de bovenbouw.
Tijdens een schoolbezoek in 2005 zag ik een aardbol, gemaakt van foam, waarop de begrippen lithosfeer en barysfeer, met de verdeling van de barysfeer in mantel en kern
waren aangegeven.

Bij deze aardbol hoort een mapje met kaarten, waarop de
begrippen aangegeven zijn.
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De aarde in het zonnestelsel
De aarde maakt deel uit van een zonnestelsel. Hoe
dit ontstaan is wordt beschreven in het hoofdstuk
Functionele Aardrijkskunde. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van vertelplaten en proefjes, waarmee
het verhaal God zonder handen geïllustreerd
wordt.
Tijdens een schoolbezoek in 2005 zag ik een mooi
hulpmiddel, dat hier wordt afgebeeld. Het heet een
Tellurium van het heelal. De gele lamp stelt de zon
voor. Aan staafjes zitten de planeten die ons zonnestelsel vormen. Aan die staafjes kunnen de planeten om de zon draaien. De lamp kan
branden en stelt de zon voor. Je kunt dus zien welk deel van de planeet naar de zon
gekeerd is en welk deel in de schaduw zit. Doordat de planeten ook om hun as draaien
wordt het verschil tussen dag en nacht verklaard. Op het internet zijn meerdere van deze Telluriums (Telluria) te koop.
De inlegkaarten en het daarbij behorende hulpmateriaal

Materiaalbeschrijving (voor de Nederlandse situatie)
De inlegkaarten
•
•
•

Inlegkaart van de Werelddelen.
Inlegkaart van Europa.
Inlegkaart van Nederland.

In deze volgorde aanbieden. De overige inlegkaarten eventueel en in willekeurige volgorde aanbieden. Dit zijn:
•
•
•
•
•

Inlegkaart
Inlegkaart
Inlegkaart
Inlegkaart
Inlegkaart

van
van
van
van
van

Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Azië
Afrika
Australië en Oceanië

Een portefeuille met bladen papier
Een papier-portefeuille waar Aardrijkskunde op staat met bladen papier erin, waarmee
de kaarten van de werelddelen gemaakt kunnen worden. De bladen papier hebben een
formaat dat vergelijkbaar is met het formaat van een inlegkaart.
De leeskaartjes
Leeskaartjes voor de verschillende inlegkaarten in doosjes, mapjes of een ladekastje.
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Werelddelen
Werelddelen
Oceanen
Werelddelen en oceanen

Witte kaartjes
Blauwe kaartjes

Indeling voor de landen van Europa en de provincies van Nederland
Europa
Landen van Europa
Hoofdsteden van Europa

Witte kaartjes
Witte kaartjes

Nederland
Provincies van Nederland
Hoofdsteden van de provincies

Witte kaartjes
Witte kaartjes

Een set van opzoek/controlekaarten
Bij de inlegkaart van de werelddelen

Afbeelding: Catalogus van Nienhuis-Montessori

Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

1.
2.
3.
4.

Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

zonder namen met
met de namen van
met de namen van
met de namen van

de
de
de
de

indeling van de werelddelen.
werelddelen.
oceanen.
werelddelen en de oceanen.
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Bij de inlegkaart van Europa

Afbeelding: Catalogus van Nienhuis-Montessori

Kaart 1.
Kaart 2.
Kaart 3.

Kaart zonder namen met de indeling van de landen.
Kaart met de namen van de landen en de oceanen.
Kaart met de indeling van de landen.
Een stip op de plaats van de hoofdsteden (de knopjes op de inlegkaart)
Bij de stippen de namen van de hoofdsteden.

De kaarten bij de werelddelen en Europa kunnen bij Nienhuis-Montessori besteld worden. Men moet dan wel de naamkaartjes aanpassen, want die zijn in de Engelse taal. De
kaarten bij de inlegkaart van Nederland moeten zelf gemaakt worden.
Mapjes met plaatjes
• Een map met plaatjes over de werelddelen
• Een map met plaatjes van (enige) landen van Europa
• Een map met plaatjes van de provincies van Nederland

De inlegkaart van de werelddelen

Afbeelding uit de catalogus van Gonzagarredi

De inlegkaart bestaat uit twee cirkels; een voor het Westelijk en een voor het Oostelijk
halfrond. De grens ligt op 20 graden W.L. en de antimeridiaan daarvan.
In de cirkels liggen de uitneembare werelddelen. Ze hebben dezelfde kleur als op de
aardbol met de werelddelen.
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Benodigd materiaal
•
•
•
•
•
•

De inlegkaart van de werelddelen
De leeskaartjes die horen bij de inlegkaart van de werelddelen
De aardbol van de werelddelen
Een doorgesneden foambal van ongeveer dezelfde doorsnede als de aardbol van
de werelddelen
De opzoek /controlekaarten, die horen bij de inlegkaart van de werelddelen
Een werkkleedje

Dit materiaal wordt aangeboden als het kind kan lezen op ongeveer vijfjarige leeftijd. Of
zoveel later als nodig is. De aanbieding wordt eventueel in de middenbouw herhaald of
begonnen. Ook kan de aanbieding in de onderbouw plaatsvinden zonder dat gebruik
gemaakt wordt van de leeskaartjes en de opzoek/controlekaarten.
Doel van de aanbieding is er de aandacht van het kind op te vestigen dat de inlegkaart
met de werelddelen een weergave van de derde aardbol op een plat oppervlak is.

Aanbieding 1:
Materiaal:
•
•
•
•
•

De aardbol van de werelddelen
De inlegkaart van de werelddelen
Een werkkleedje
Een stokje om de stukken te omvoelen. Bij voorbeeld een satéstokje
De foambal die in twee halve bollen is doorgesneden

Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen. Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: haalt samen met het kind het materiaal uit de kast

l: 'Rol het kleedje maar uit
en leg de inlegkaart erop'

k: voert de opdracht uit
l: 'Stel je voor dat we de
l: zet de aardbol van de werelddelen naast de inlegkaart aardbol doormidden zouden
zagen'
l: 'Als we die stukken zouden
platdrukken, dan zag de aardbol
er net zo uit als deze kaart'
l: drukt de foambalhelften plat
l: 'Kijk maar, de aardbol en
l: vergelijkt de voorkant en de achterkant van de aardbol de kaart stellen hetzelfde
met de linker - en rechtercirkel van de kaart
voor'
l: geeft de zaaglijn aan op de aardbol en laat dan de
doorgesneden foambal zien
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l: Haalt een stukje uit de inlegkaart en legt het op het
kleedje.
l: Houdt de linker wijsvinger op de knop.
l: Omvoelt met het stokje in de rechterhand het stukje
uit de inlegkaart.
l: Omvoelt met het stokje in de rechterhand het lege
stuk in de inlegkaart.
l: Legt het stukje terug in de inlegkaart
k:
l:
k:

k:
l:

l: 'Doe jij dat ook maar eens'
Herhaalt de oefening die de lerares heeft voorgedaan l: 'Goed zo!'
l: 'Doe jij het maar met dit
Herhaalt de oefening met een ander stukje.
stukje'
Herhaalt de oefening met het nieuwe stukje.
l: 'Goed zo'
l: 'Nu mag jij verder gaan
met alle stukjes'
Voert de opdracht uit.
Observeert nog enige tijd of de oefening correct
wordt uitgevoerd.

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.

Aanbieding 2: De leeskaartjes van de Werelddelen
Materiaal:
Een werkkleedje.
Kaart 1.
Kaart 2.
l: Legt kaart 1 (met de indeling van de werelddelen) naast kaart 2 (met de namen van
de werelddelen)
l: Pakt de kaartjes met de namen van de we- l: 'De stukjes op deze kaart heten
relddelen en legt ze één voor één voor het
werelddelen'
kind op het werkkleedje.
l: 'Al die werelddelen hebben een
naam'
l; 'Die namen hebben we geleerd
bij de aardbol van de werelddelen'
l: 'Lees maar'
k: 'Europa'
l: 'Leg maar op Europa'
k: Legt het leeskaartje 'Europa' op de tekst
l: 'Ga maar verder'
'Europa' op kaart 2
k: Leest en legt de kaartjes.
l: Trekt zich terug en observeert de activiteit.
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n
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
Als na enige tijd alle kaartjes gelegd zijn en de oefening is herhaald door het kind:
l: legt een kaartje van kaart 2 op kaart 1 l: 'Ga maar verder'
k: leest en legt de kaartjes van kaart 2 op
kaart 1
l: trekt zich terug en observeert de activiteit nog even
Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.

Aanbieding 3: De Leeskaartjes van de Oceanen
Materiaal:
•
•
•

Kaart 1.
Kaart 3.
Leeskaartjes met de namen van de oceanen

Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.

l: legt kaart 1 (met de indeling van de werelddelen)
naast kaart 3 (met de namen van de Oceanen)
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l: 'Weet je nog welke grote wateroppervlakte er tussen Europa en Amerika
ligt?'
k: 'De Atlantische Oceaan'
l: 'De Atlantische Oceaan is op deze
kaart in twee stukken verdeeld;
daarom heb ik twee leeskaartjes'

l: pakt twee leeskaartjes Atlantische Oceaan
l: legt de twee leeskaartjes op de tekst op Kaart 3.

k: legt de leestkaartjes 'Stille Oceaan' op kaart 3
k: legt de leeskaartjes 'Indische Oceaan' op kaart 3.

l: 'De Stille Oceaan is ook in twee stukken
verdeeld'
l: 'Probeer maar de kaartjes te leggen'
l: 'Ga maar verder'

Dan weer de kaartjes van kaart 3 op kaart 1 leggen.
Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.

Aanbieding 4: De Leeskaartjes van de werelddelen en de Oceanen
Deze aanbieding is gelijke aan de vorige.
Verwerking
Het kind herhaalt de oefening zolang het dit wil.
Het kind kan de Inlegkaart van de Werelddelen namaken met papier uit de portefeuille.
De twee cirkels kunnen gemaakt worden met de cirkels van plexiglas, die Nienhuis Montessori bij de inlegkaart van de werelddelen levert.

Aanbieding 5: De mappen met de plaatjes van de werelddelen
De plaatjes geven het kind een eerste indruk van de werelddelen. Van elk werelddeel is
er een map in de kleur van het werelddeel en de naam van het werelddeel erop.
Amerika
Afrika
Europa
Azië
Australië
Antarctica

Oranje
Groen
Rood
Geel
Bruin
Wit

Als op de kaart andere kleuren gebruikt worden, dan worden de kleuren van de mappen
aangepast Er kunnen ook mappen met een neutrale kleur gebruikt worden (wit bij voorbeeld) waarop het werelddeel geplakt wordt, geknipt uit sitspapier, in de kleur van het
werelddeel.
De mappen van elk werelddeel bevatten plaatjes over:
•
•

Karakteristieke landschappen voor het betreffende werelddeel zoals woestijnen,
steppen, bergen etc.
De mensen die in het werelddeel wonen.
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•
•
•
•

De huizen, hutten etc. waarin de mensen wonen in dat werelddeel.
Middelen van vervoer.
De dieren uit het werelddeel.
Kaarten met namen en korte beschrijvingen van wat er op de plaatjes te zien is.

De mappen worden aangeboden aan één kind aan een tafeltje, of een groepje kinderen
dat om een kleedje heen zit op de grond.
•
•
•
•
•

Nodig het kind of het groepje kinderen uit voor het lesje en ga een map met
plaatjes uit de kast halen met dit kind/groepje kinderen.
Zet het materiaal klaar op het tafeltje, of op het kleedje.
Haal een paar plaatjes van bij voorbeeld de behuizing uit de map.
Vertel iets over elk plaatje en leg dan de kaart met naam en beschrijving erbij.
De kinderen kunnen zelfstandig meer plaatjes uit de map halen en de beschrijvingen lezen.

Van tijd tot tijd moeten er nieuwe plaatjes aan een map worden toegevoegd en moeten
er eventueel wat oude worden verwijderd.

Plaatjes uit het werelddeel Afrika, gevonden met Google op het internet

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening. Het gaat verder met een andere categorie, bij voorbeeld
vervoer.
Het kind kan meer gegevens verzamelen dan in de map aanwezig zijn en daar een eigen
werkstukje van maken.
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De inlegkaart van Europa

Benodigd materiaal
•
•
•

•

•

De inlegkaart van Europa.
Een werkkleedje.
De drie opzoek/controlekaarten
o Kaart 1: Indeling van de landen van Europa.
o Kaart 2: De Namen van de Landen van Europa.
o Kaart 3: De Namen van de Hoofdsteden van de Landen van Europa
De leeskaartjes
o De landen van Europa (witte kaartjes)
o De hoofdsteden, zeeën en oceanen van Europa (witte kaartjes)
De aardrijkskunde portefeuille met papier om de kaart te maken

(Afbeelding: Catalogus Gonzagarredi)

De knopjes op de stukken van de inlegkaart stellen de hoofdsteden van de landen voor.

Aanbieding 1: Landen op kaart 1, De indeling van Europa, leggen
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
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(Afbeeldingen: Catalogus Gonzagarredi)

Leg de inlegkaart boven het werkkleedje en de opzoek/controlekaart er rechts naast.
l: Wijst naar de inlegkaart van Europa
l: "Dit is Europa"
l: Haalt de stukken uit de inlegkaart en legt ze door
l: "Help me maar"
elkaar op het werkkleedje.
k: Haalt de rest van de stukken uit de inlegkaart en
legt ze op het werkkleedje.
l: Pakt een stuk van het werkkleedje en legt het op
l: "Help me maar"
de juiste plaats op kaart 1.
k: legt de rest van de stukken op de goede plaats op
kaart 1
Verwerking
•
•
•

•
•

De oefening herhalen, zolang het kind dat wil.
Stukken van kaart 1 terugleggen in de inlegkaart.
Stukken van de inlegkaart als kaart leggen op een tweede werkkleedje
o Met kaart 1 als hulp.
o Met de lege inlegkaart als hulp.
o Zonder hulpmiddelen.
Kaart namaken op een blad papier uit de portefeuille; de landen omtrekken en
kleuren.
Kaart namaken op een blad papier uit de portefeuille; de landen omtrekken op
gekleurde blaadjes en deze opplakken op het blad.
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Leer het kind 5 tot 6 namen in een lesje en breid dit aantal geleidelijk uit tot het de
meeste namen kent. De Leeskaartjes hierbij nog niet gebruiken. Aan de vorm en kleur
van het land wordt de naam gekoppeld (zintuiglijk niveau).
Geef de namenlesjes in de eerste, tweede en derde trap.

Aanbieding 2: De namen van de landen van Europa leren.

Kaart 1. De Indeling van de Landen van Europa
(Afbeeldingen van de Kaarten: Catalogus Gonzagareddi bewerkt door Fred Kelpin)
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Kaart 2. De Namen van de Landen van Europa.
(Afbeeldingen van de Kaarten: Catalogus Gonzagareddi bewerkt door Fred Kelpin)

Als het kind (bijna) alle namen kent is het tijd voor de volgende aanbieding:

Benodigd materiaal
•
•
•

Leeskaartjes van de Landen van Europa
Kaart 1. Kaart van Europa met de indeling van de landen
Kaart 2. Kaart van Europa met de namen van de landen

De houten inlegkaart wordt dus niet gebruikt bij deze aanbieding.
Gebruik in het begin alleen de leeskaartjes met de namen die het kind kent.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen van lerares en kind.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
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l:
l:
l:
l:
k:
k:

Neemt een leeskaartje.
Legt het kaartje bij Nederland op kaart 1 met de indeling van de landen.
Neemt nog een leeskaartje.
Geeft het kaartje aan het kind.
Legt het kaartje bij Frankrijk.
Neemt een leeskaartje.

Als alle kaartjes zijn gelegd dan legt het kind de kaartjes van kaart 1 naar kaart 2.
Kent het kind nog niet alle namen dan helpt het gebruik van kaart 2 hem bij het leren.
Daarna legt het kind de kaartjes rechtstreeks op kaart 1 en controleert het zijn werk
met kaart 2.

Aanbieding 3: De namen van de hoofdsteden van Europa leren.
Benodigd materiaal
•
•
•
•

Kaart 1 (de indeling van de landen van Europa)
Kaart 2 (de namen van de landen)
Kaart 3 (de namen van hoofdsteden)
Leeskaartjes van de hoofdsteden van Europa

Kaart 3. Europa. Namen van de Hoofdsteden van Europa.
(Afbeeldingen van de Kaarten: Catalogus Gonzagareddi bewerkt door Fred Kelpin)

Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een werkkleedje neer te leggen
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Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: "Ieder land heeft een hoofdstad"
"Het is de belangrijkste stad van het land"
"De hoofdstad van dit land is Parijs"
l: "Welk land is dit?"
k: "Frankrijk"
l: "De hoofdstad van Frankrijk is Parijs"
l: "Ga maar verder"

l: Wijst Frankrijk aan op Kaart 3
l: Legt het Leeskaartje op Parijs op Kaart 3
k: Zoekt de hoofdsteden op Kaart 3 en
legt de Leeskaartjes erop.
De oefening wordt enige keren herhaald.
Verwerking

De leeskaartjes op kaart 1 leggen en met kaart 3 controleren.

Aanbieding 4: De mappen met plaatjes van enige landen van Europa.
Net als bij de inlegkaart van de werelddelen betreft het hier een eerste kennismaking
met enige landen van het werelddeel waarin het kind woont. Gedacht kan worden aan:
•
•
•
•
•

Nederland
België
Duitsland
Frankrijk
Het Verenigd Koninkrijk

Een meer systematische verkenning van de landen van Europa kan gegeven worden na
de aanbieding van de vlaggen van Europa in de middenbouw. Deze aanbieding wordt
daar beschreven.
De plaatjes kunnen bewaard worden in een map met de kleur die het land heeft op de
inlegkaart en de naam van het land erop. Ook kan een neutrale kleur gekozen worden,
waarop het land, uitgeknipt uit sitspapier, geplakt is.
De plaatjes gaan, net als bij de werelddelen, over:
•
•
•
•

Karakteristieke landschappen voor het betreffende land zoals polders, rivieren,
bergen etc.
De mensen die in het land wonen.
De huizen waarin de mensen wonen in dat land.
Middelen van vervoer.
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•
•

De dieren uit het land.
Kaarten met namen en korte beschrijvingen van wat er op de plaatjes te zien is.

En verder bij voorbeeld over:
•
•
•
•

Postzegels van het land.
Munten uit het land.
De hoofdstad van het land
Eventueel ook poppetjes met klederdrachten uit het land

Voorbeelden van plaatjes van Nederland, gevonden met Google op het Internet

De aanbieding gaat op dezelfde manier als bij de plaatjes van de werelddelen:
De mappen worden aangeboden aan één kind aan een tafeltje, of een groepje kinderen
dat om een kleedje heen zit op de grond.
•
•
•
•
•

Nodig het kind of het groepje kinderen uit voor het lesje en ga een map met
plaatjes van een land uit de kast halen met dit kind/ groepje kinderen.
Zet het materiaal klaar op het tafeltje, of op het kleedje.
Haal een paar plaatjes van bij voorbeeld de dieren uit het land uit de map.
Vertel iets over elk plaatje en leg dan de kaart met naam en beschrijving erbij.
De kinderen kunnen zelfstandig meer plaatjes uit de map halen en de beschrijvingen lezen.

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening. Het gaat verder met een andere categorie, bij voorbeeld
vervoer. Het kind kan meer gegevens verzamelen dan in de map aanwezig zijn en daar
een eigen werkstukje van maken.
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De inlegkaart van Nederland (Het land waarin het
kind woont)
Benodigd materiaal
•
•
•

•
•
•

Inlegkaart van Nederland met uitneembare provincies.
Werkkleedje.
Drie opzoek/controlekaarten
o Kaart 1: met de indeling van Nederland in provincies
o Kaart 2: met de namen van de provincies
o Kaart 3: met de namen van hoofdsteden en zeeën en een stip op de plaats
waar het kind woont.
Leeskaartjes met de provincies van Nederland (witte kaartjes)
Leeskaartjes met de hoofdsteden van de provincies en de zeeën van Nederland
(witte kaartjes)
Papier uit de aardrijkskunde portefeuille.

(Afbeelding: Catalogus Nienhuis-Montessori)

Aanbieding 1: Provincies op kaart 1 leggen.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.

29

l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: Legt de inlegkaart van Nederland boven het werkkleedje; kaart 1, met de indeling van Nederland in l: "Dit is Nederland"
provincies, er rechts naast.
l: Haalt de stukken uit de inlegkaart en legt ze door
l: "Help me maar"
elkaar op het werkkleedje
k: Haalt de rest van de stukken uit de kaart en legt
ze op het werkkleedje.
l: Pakt een stuk van het kleedje en legt het op de
l: "Help me maar"
juiste plaats op kaart 1. Enzovoort
k: Legt de rest van de stukken op de goede plaats
op kaart 1.
Verwerking
•
•
•

De oefening herhalen, zolang het kind dat wil.
Stukken van kaart 1 terugleggen in de inlegkaart.
Stukken van de inlegkaart als kaart leggen op een tweede werkkleedje.
o Met kaart 1 als hulp.
o Met de lege inlegkaart als hulp.
o Zonder hulpmiddelen.

N.B. Leer het kind 5 tot 6 namen in een lesje en breid dit aantal geleidelijk uit tot het de
meeste namen kent. Leeskaartjes hierbij nog niet gebruiken. Aan de vorm en kleur
van de provincie wordt de naam gekoppeld (zintuiglijk niveau).
Kent het kind (bijna) alle namen, dan:

Aanbieding 2: De namen van de provincies van Nederland leren.
Leer het kind 5 tot 6 namen in een lesje en breid dit aantal geleidelijk uit tot het de
meeste namen kent. Leeskaartjes hierbij nog niet gebruiken. Aan de vorm en kleur van
het land wordt de naam gekoppeld (zintuiglijk niveau).
Geef de namenlesjes in de eerste, tweede en derde trap
Als het kind (bijna) alle namen kent is het tijd voor de volgende aanbieding:

Benodigd materiaal
•
•
•

Leeskaartjes 'Provincies van Nederland'
Kaart 1. Nederland met de indeling van de provincies
Kaart 2. Nederland met de namen van de provincies
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De houten inlegkaart wordt dus niet gebruikt.
Gebruik alleen de leeskaartjes die het kind kent.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l:
l:
l:
l:

neemt een leeskaartje
legt het kaartje bij Limburg op
kaart 2
neemt nog een leeskaartje
geeft het kaartje aan het kind

k:
k:

legt het kaartje bij Groningen
neemt een leeskaartje

l: "Limburg"
l: "Groningen"
l: "Leg maar neer"
l: "Ga maar verder"

Als alle kaartjes zijn gelegd legt het kind de kaartjes van kaart 2 naar kaart 1. Kent het
kind nog niet alle namen dan helpt het gebruik van kaart 2 hem bij het leren. Daarna legt
het kind de kaartjes rechtstreeks op kaart 1 en controleert het zijn werk met kaart 2.
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Aanbieding 3: De namen van de hoofdsteden van de Provincies leren
Benodigd materiaal
•
•
•
•

Kaart 1 (de indeling van de provincies)
Kaart 2 (de namen van de provincies)
Kaart 3 (de namen van hoofdsteden)
Leeskaartjes van de hoofdsteden van de provincies

Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.

l:

wijst Limburg aan

l:
k:

legt het kaartje bij Maastricht
zoekt de hoofdsteden op kaart
3 op en legt de naamkaartjes
erbij

l: "Iedere provincie heeft een hoofdstad"
"Het is de belangrijkste stad van de provincie"
"De hoofdstad van deze provincie is Maastricht"
l: "Welke provincie is dit?"
k: "Limburg"
l: "De hoofdstad van Limburg is Maastricht"
l: "Ga maar verder"

Verwerking
De leeskaartjes op kaart 1 leggen en met kaart 3 controleren
De inlegkaart van Nederland kan parallel aangeboden worden met de vlaggen en de landvormen.
•
•

Kaart namaken op blad papier uit de portefeuille; de provincies omtrekken en
kleuren
Kaart namaken op blad papier uit de portefeuille; de provincies omtrekken op gekleurde blaadjes en deze opplakken op het blad

32

Aanbieding 4: De map met plaatjes van de provincie waarin het kind
woont
Net als bij de inlegkaart van de werelddelen en die van Europa betreft het hier een eerste kennismaking met de provincie waarin het kind woont. Daarnaast moeten er mappen
zijn van twee of drie andere provincies, die belangrijk zijn in Nederland.
De stad waarin het woont en enige belangrijke steden in de buurt worden met een aparte map aangeboden.
Als het kind in Maastricht in Limburg woont zouden de mappen er als volgt uit kunnen
zien:
•
•
•
•
•
•

Limburg
Noord - Holland
Brabant
Maastricht
Luik (België)
Heerlen

De plaatjes gaan bij voorbeeld over:
•
•
•
•
•
•

Karakteristieke landschappen voor de provincie.
De mensen die in de provincie wonen.
De huizen waarin de mensen wonen.
Middelen van vervoer.
De dieren uit de provincie.
Kaarten met namen en korte beschrijvingen van wat er op de plaatjes te zien is.

De mappen worden aangeboden aan één kind aan een tafeltje, of een groepje kinderen
dat om een kleedje heen zit op de grond.
•
•
•
•
•

Nodig het kind of het groepje kinderen uit voor het lesje en ga een map met
plaatjes van een land uit de kast halen met dit kind/ groepje kinderen.
Zet het materiaal klaar op het tafeltje, of op het kleedje.
Haal een paar plaatjes van bij voorbeeld de dieren uit het land uit de map.
Vertel iets over elk plaatje en leg dan de kaart met naam en beschrijving erbij.
De kinderen kunnen zelfstandig meer plaatjes uit de map halen en de beschrijvingen lezen.

Drielandenpunt Vaals

Schutterscorps van Maastricht
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Vakwerkhuis in Limburg

Miljoenenlijntje in Limburg

Korenwolf in Limburg

Voorbeelden van plaatjes van Limburg, gevonden met Google op het Internet

Verwerking
Het kind herhaalt de oefening. Het gaat verder met een andere categorie, bij voorbeeld
vervoer.
Het kind kan meer gegevens verzamelen dan in de map aanwezig zijn en daar een eigen
werkstukje van maken.
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De vlaggen van Europa
Vlaggen zijn symbolen van landen. In het Montessorimateriaal wordt vaak met symbolen
gewerkt (naast naamgeven) om een eerste invulling aan een begrip te geven. Later
krijgt zo'n begrip meer inhoud, ook los van het symbool.
Als Montessorimateriaal ontstonden de vlaggen in
1937 in Amsterdam in de Amsterdamse Montessorischool. In dat jaar trouwde Prinses Juliana met Prins
Bernhard. Daarom waren de straten versierd met de
vlaggen van landen waarvan de staatshoofden het
huwelijk bijwoonden.. De kinderen wilden weten welke landen door deze vlaggen gesymboliseerd werden.
Daarna wilden ze ook meer weten over de landen
zelf. Op die manier ontstonden de inlegkaarten (nog
zonder de kaarten 1, 2 en 3) met de hoofdsteden.
(afbeelding catalogus Gonzagarredi)

Ik heb gekozen voor deze standaard, omdat de vlaggen erin goed zichtbaar zijn.
Andere wetenswaardigheden waar het werken met de vlaggen toe leidde waren:
•
•

Het onderscheid tussen een koninkrijk en een republiek.
De namen van de staatshoofden.

Aanbieding 1: De namen in de onderbouw
Benodigd materiaal:
•

De standaard met de vlaggen

De namen worden aangeboden in een groepsles.
Begin met een lege standaard en zet de vlaggen erin die eerder aangeboden zijn. Kies
per les twee duidelijk contrasterende vlaggen. Als alle vlaggen zijn aangeboden staat er
tenslotte een volle standaard in de groep.
Verwerking
Benodigd materiaal
•
•
•

Vlaggen uit de vlaggenstandaard
Blaadjes waarop de omtrek van de vlaggen staat afgebeeld
Blaadjes waarop de vlaggen zijn afgebeeld met een zwarte lijn

Activiteit
• vlaggen natekenen en kleuren.
• afgebeelde vlaggen inkleuren.
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Aanbieding 2: De namen in de middenbouw
Benodigd materiaal:
•

De standaard met de vlaggen

De namen worden aangeboden in een groepsles.
Begin met een volle standaard en bied hieruit groepen vlaggen aan die op een of andere
manier iets met elkaar te maken hebben. Bij voorbeeld:
•

•
•
•
•
•
•

Nederland; Luxemburg; Frankrijk; Tsjechië; Servië en Montenegro; Kroatië; Groot
Brittannië; Rusland; Slovenië; Slowakije
( rood, wit en blauw)
Gezien de grootte van deze groep kan de aanbieding beter in twee delen gebeuren.
Italië; Bulgarije en Hongarije
(groen, wit en rood)
Duitsland en België
(zwart, geel en rood)
Finland; Zweden; Denemarken; Noorwegen en IJsland
(Scandinavische kruisen)
Oostenrijk en Polen
(wit en rood)
Turkije; Albanië; en Zwitserland
(embleem op rode ondergrond)
enzovoort

l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l:

l:
l:

Zet de vlaggen van Nederland,
Luxemburg, Frankrijk, Tsjechië, Servië en Montenegro, Kroatië, Groot
Brittannië, Rusland, Slovenië en Slowakije in de ronde houdertjes op tafel.
Laat de Nederlandse vlag zien
Zet de Luxemburgse vlag naast die
van Nederland

l: "Dit is de vlag van Nederland, rood, wit
en blauw."
l: "Dit is de vlag van Luxemburg. Het is
dezelfde als die van Nederland; rood,
wit en blauw."
l: "Dit is de vlag van Frankrijk; rood, wit
en blauw"
"De banen lopen verticaal"
"Hier lopen de banen horizontaal"

Zet de vlag van Frankrijk ernaast.
Wijs de banen aan.

Bespreek zo verder alle vlaggen uit
groep1.
Dan de tweede en de derde trap
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Bespreek zo verder alle vlaggen uit groep 1
Tweede trap:

k: Wijst de vlag van Frankrijk aan.

l: "Mandy mag de vlag van Frankrijk komen aa
wijzen."

Zo worden alle vlaggen uit deze groep een aantal malen door steeds verschillende kinderen aangewezen.
Derde trap:
l: "Esther, welke vlag is dit?"
k: "Frankrijk"
enzovoort
Geef de lessen concentrisch; herhaal in de tweede les de vlaggen uit les 1 en voeg er de
nieuwe aan toe. Ga zo verder tot alle groepen aan de orde geweest zijn.
Verwerking
Het kind neemt de reeds benoemde vlaggen op tafel en herhaalt voor zichzelf de namen. Het doet het zolang het dat wil.
Ga hiermee door tot het kind alle vlaggen kent.

Aanbieding 3: De leeskaartjes en de plaatjes van vlaggen van Europa
in de middenbouw
Benodigd materiaal
•
•
•
•

Vlaggenhouder met alle vlaggen
Doos met kaartjes waarop de afbeeldingen van alle vlaggen van Europa staan
Doos met leeskaartjes (wit) waarop de namen van de landen van Europa staan
Controlekaart:
hierop staan de vlaggen van Europa met de namen erbij in alfabetische volgorde

Het lesje (individueel):
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
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k: zet de vlaggen op een rij

l: "Zet de vlaggen op een rij"
l: "Leg de kaartjes met de vlaggen eronder"

k: legt de kaartjes eronder
controle: visueel

l: "Leg nu de namen bij de vlaggen"

k: legt de leeskaartjes bij de vlaggen.
controle: met een lijst

Aanbieding 4: De delen van de vlag (individueel of aan een groepje
kinderen) in de middenbouw

(Afbeelding: bewerkt uit Nienhuis-Montessoricatalogus)

Benodigd materiaal
•
•

•
•
•

Vlag (van Nederland) uit de vlaggenstandaard
Mapje met plaatjes van de delen van de vlag en woordkaartjes:
o vlag
o mast
o hoogte
o lengte
o knop
o broeking
o staart
o koord
o katrol
o broekhoek
o broektop
o vlagtop
o vlaghoek
o veld
Wandstrook met plaatjes van de delen van de vlag en de namen
Mapje met plaatjes van de delen van de vlag en namen en omschrijvingen van de
begrippen
Controleboekje met plaatjes, namen en omschrijvingen
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•
•
•

Vlag van Nederland op ware grootte.
Plaatjes en woordjes in een mapje, met een wandstrook om het werkje te controleren. (Onderbouw)
Plaatjes, woordjes en beschrijvingen in een mapje, met een boekje om het werkje
te controleren. (Middenbouw)

Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op een
werkkleedje neer te leggen.
Ga dan rechts van het kind zitten en begin met het lesje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: Wijst de knop aan.

l: “Een vlag hangt aan een vlaggenmast."
l: “Bovenop de vlaggenmast zit een knop."

l: Wijst de hoogte aan.

l: "De vlag heeft een hoogte."

l: Wijst de lengte aan.

l: "...en een lengte."

Enzovoort
Tweede en derde trap
Verwerking
•
•
•

Het kind legt de naamkaartjes bij de plaatjes en controleert het werkje met de
wandstrook.
Het kind legt de naamkaartjes en de omschrijvingen bij de plaatjes en controleert
het werkje met het controleboekje.
Het kind legt de naamkaartjes bij de vlag van Nederland op ware grootte.
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De onderdelen van de vlag1
© plaatje van de vlag: Nienhuis-Montessori.

De Nederlandse vlag

De kleuren van de Nederlandse vlag
zijn rood, wit en blauw.

De broeking

Het gedeelte van de vlag waardoor de
staart loopt.

1

Met deze tekeningen kunnen de leeswerkjes gemaakt worden.
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De staart

Het koord dat onderaan de vlag uit de
broeking komt.

De broekhoek

Het gedeelte van de vlag dat zich aan
de onderkant naast de broeking
bevindt.
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De broektop

Het gedeelte van de vlag dat zich aan
de bovenkant naast de broeking
bevindt.

De vlaghoek

Het gedeelte van de vlag dat zich aan
de onderkant tegenover de broeking
bevindt.
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De vlagtop

Het gedeelte van de vlag dat zich aan
de bovenkant tegenover de broeking
bevindt.

Het veld

Het middelste deel van de vlag.
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De lengte

Hieraan kun je zien hoe lang de vlag is.

De hoogte

Hieraan kun je zien hoe hoog de vlag
is.
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De mast

Hierlangs wordt de vlag omhoog gehesen.

De knop

Hij staat bovenop de mast en is
doorgaans oranje van kleur. Maar ook
wel goudkleurig.

45

De katrol

Hier doorheen loopt het koord. Zo kun
je de vlag makkelijk langs de mast omhoog hijsen.

Het koord

Hiermee hijs je de vlag naar boven in
de mast.
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Aanbieding 5: Vlaggen en Landen in de middenbouw
Benodigd materiaal
•
•
•
•
•
•
•

Vlaggenstandaard.
Plaatjes van de vlaggen van Europa.
Kaartjes met de namen van de landen.
Verzameling postzegels van alle landen van Europa.
Verzameling van kaartjes met kentekenplaten op auto's van alle landen van Europa.
Verzameling plaatjes van staatshoofden van alle landen van Europa.
Verzameling plaatjes van hoofdsteden van alle landen van Europa.

Steeds staat op de achterkant van een kaartje de naam van het land. (Zelfcontrole)
Deze aanbieding is een groepsles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet alle vlaggen uit de standaard op een rij.
Leg daaronder de plaatjes van de vlaggen van de landen van Europa.
Leg daaronder de naamkaarten van de landen van Europa.
Haal nu de vlaggen van de standaard weg.
Vertel de betekenis van postzegels voor de mensen.
Deel de kaartjes met de postzegels erop uit onder de kinderen die de les krijgen
Vraag: “Wie heeft de postzegel van Nederland?”
Vraag: “Wat staat er op?”
Laat de postzegel van Nederland onder de vlag van Nederland leggen.
Enzovoort

Doe hetzelfde met de andere verzamelingen.
Op de volgende bladzij staat een voorbeeld van een gedeelte van het materiaal.
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Koning Filip

President Macron

President Steinmeier

Koning WillemAlexander

Koningin Elizabeth

Groothertog
Henri

Voorbeeld van een verzameling van plaatjes, met Google gevonden op het internet, voor zes Europese
landen.

Bij Nienhuis-Montessori is een Vlaggenwerkje verkrijgbaar (# 5.704.00)
met plaatjes van vlaggen van Europa en losse naamkaartjes. Er is een
controlekaartje waarop de naam van het land onder de vlag vermeld is.
En er is een controleboekje waarbij de namen onder de vlag vermeld
staan. De vlaggen staan in alfabetische volgorde in het boekje. Ik geef
de voorkeur aan een alfabetische lijst met de vlaggen en namen van de
landen boven een boekje. Zo'n lijst is veel overzichtelijker dan een boekje.
Het werkje is Engelstalig. Voor de Nederlandse situatie zou het dus aangepast moeten worden. Verder staan er behalve de vlaggen van de landen van de inlegkaart een aantal extra vlaggen op de kaartjes. Bij voorbeeld van de onderdelen van het Verenigd Koninkrijk en kleinere landen
zoals Monaco, Liechtenstein en Malta. Deze landen zou ik uit het werkje
en het boekje verwijderen.
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Verwerking
Een kind of twee kinderen samen herhalen zelfstandig de oefening en controleren zichzelf.
Soms wordt ook de oefening met de klederdrachten gedaan. Van elk land is er een pop
in een voor dat land typische klederdracht. Eventueel geen poppen maar plaatjes gebruiken. Op de achterkant /onderkant staat de naam van het land.
Een bezwaar tegen deze oefening is dat een land meestal meerdere typische klederdrachten kent, waaruit er dan op goed geluk een gekozen wordt.

Aanbieding 6: Vlaggen en volksliederen in de onderbouw
Benodigd materiaal
•
•
•
•
•

Vlaggen van Europa in standaard.
Volksliederen op cd van de landen van Europa.
Volksliederen op internet. Bij voorbeeld:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_anthems
Alternatief blokfluit, piano, enzovoort in combinatie met eigen muzikaal vermogen.
Speellokaal, gymnastieklokaal met de streep.

De lerares laat de vlag van een land zien en speelt dan het volkslied van dat land. Dit is
een luisteroefening. Dan laat de lerares een tweede vlag zien en speelt daar het volkslied van dat land bij. Enzovoorts.
Dan lopen er ongeveer tien kinderen op de streep. De lerares speelt het volkslied van
een land. Het kind dat het eerst weet welk volkslied er gespeeld wordt, haalt de vlag van
dat land uit de standaard en brengt die bij de lerares.
Als het goed is speelt de lerares een nieuw volkslied. De eerste vlag wordt in de standaard teruggezet en de lerares krijgt van een ander kind een andere vlag van het land
waarvan het volkslied nu gespeeld wordt.
Als het niet goed is blijft de lerares hetzelfde volkslied spelen. De vlag wordt in de standaard teruggezet en een ander kind probeert het opnieuw.
Op deze manier leren de kinderen alle/ de meeste vlaggen van Europa met het erbij behorende volkslied. Als de kinderen de meeste combinaties kennen, lopen alle kinderen
van de groep op de streep. Ieder kind heeft een vlag in de hand. De lerares laat weer
een volkslied horen; het kind dat de vlag van het land draagt steekt die omhoog.
Deze activiteit wordt hier volledigheidshalve beschreven; in de Nederlandse praktijk
wordt dit weinig gedaan.
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Aanbieding 7: Met de echte vlag van het eigen land (midden - en bovenbouw)
Met de vlag van het eigen land kan het kind de volgende activiteiten leren uitvoeren en
deze op een gepast tijdstip toepassen:
•
•
•

Vlag hijsen.
Vlag breken.
Het neerhalen van de vlag.
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De Landvormen
Het werk met de landvormen begint in de onderbouw en wordt in de middenbouw voortgezet. Het is een voorbereiding op de 'echte' aardrijkskunde.

Groepsles over de Landvormen.

Aanbieding 1: De bakjes met klei en water in de onderbouw
Aanbieding aan een kind of aan een groep
Benodigd materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderlegger.
Container boetseerklei (geen plasticine).
Emmertje.
Schenkkan.
Blauwe Plakkaatverf.
Lepel.
Mes.
Twee bakjes, bijvoorbeeld de stapelbakjes die in een koelkast gebruikt worden
om vleeswaren in te bewaren.
Twee stukken papier die precies in de bakjes passen.

Land en water

Als de les individueel gegeven wordt:
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
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l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.

l: Legt klei op de onderlegger.
k: Kneedt de klei totdat die goed werkbaar is.
(Het is belangrijk dat het kind zelf
kneedt.)
l: Legt papier op de bodem van de
twee bakjes en laat zien hoe je een
bakje tot aan de rand vult met klei.
k: Vult een bakje verder met klei.
l: Zet naast het bakje dat gevuld is met
klei een leeg bakje.
l: Schenkt uit een kan met blauw water
(plakkaatverf) dat water in het lege
bakje.

l: “Ga maar kneden.”
l: “Zo zag de Aarde er in het begin uit.
Hij was kaal en er was geen leven op
de aarde.”
l: “Klei, dat is de Aarde.”
l: “Ga maar verder.”
l: “Dit is land.”
l: “Dit is water.”

Tweede en derde trap.

Meer en eiland

l: Trekt met het mes een ovaal in het bakje dat gevuld is met klei.
l: Snijdt het ovaal met het mes uit de klei
en legt het in het bakje met blauw water.
l: Schept met de lepel blauw water uit het
bakje met water in het ovale gat in het
bakje met klei.
l: Wijst aan.
l: Schrijft Meer op een strookje papier en
legt het bij het meer.
l: Wijst aan.
l: Schrijft Eiland op een strookje papier en
legt het bij het eiland.
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l: “Dit is een meer.”
l: “Dit is een eiland.”

Tweede en derde trap.

Golf en schiereiland

Geef op dezelfde manier het lesje Golf en Schiereiland.

Zeestraat en Landengte
Geef op dezelfde Manier het lesje Zeestraat en Landengte.

Aanbieding 2: De bakjes met klei en water in de middenbouw
In de middenbouw wordt de aanbieding uit de onderbouw herhaald.
Toevoegen: Het Kanaal.
Het kind werkt nu ook met de geclassificeerde begrippen.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
Maak een landengte
Merk op dat we niet van het ene water in het andere kunnen komen;
dat wordt omvaren!
Om tijd en energie te besparen hebben we de landengte doorgraven.
Dit doen we met het mes na.
Nu kunnen er schepen van het ene water naar het andere varen. Vouw
een bootje van papier en duw dit door het kanaal.
Het is belangrijk om de landvormen in paren aan te bieden, zodat de een uit de ander
ontstaat. De verschillende benamingen zijn een gevolg van de verschillende verhoudingen tussen land en water in de afzonderlijke bakjes.
De indeling die met de landvormen wordt aangeboden heeft een visueel karakter, omdat
de contrasten het uitgangspunt voor de indeling zijn. Als we een geografisch uitgangspunt gekozen hadden, de wetenschap hadden laten prevaleren, dan was een andere
wijze van groeperen wellicht meer voor de hand liggend geweest.
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Aanbieding 3: Landvormen knippen en plakken
Benodigd materiaal
•
•

blauw sitspapier ± 10 x 10 cm
bruin sitspapier ± 10 x 10 cm

Activiteit
Leg een bruin en een blauw blaadje op elkaar.
Knip de eiland/meer vorm uit de twee blaadjes.
Leg de blaadjes naast elkaar en leg het bruine eiland in
het gat in het blauwe blaadje.
Leg dan het blauwe meer in het gat in het bruine blaadje.
Plak de vormen op een blad papier en schrijf de namen erbij.
Doe dit ook met de overige landvormen.

Aanbieding 4: Landvormen op de Aardbol opzoeken
Benodigd materiaal
•
•

aardbol land-water
bakjes met klei en water waarin de landvormen gemaakt zijn of de blaadjes van
de opgeplakte landvormen

Activiteit
•
•

Het kind bekijkt een landvorm, bijvoorbeeld een eiland
Dan probeert het op de aardbol eilanden te vinden

Het kind moet de begrippen, die in de bakjes of op de blaadjes worden voorgesteld,
verwerkt hebben.
Het vindt natuurlijk nooit dezelfde vorm op de aardbol als in het bakje of op het blaadje;
wel hetzelfde principe.

Aanbieding 5: De Omschrijvingen in de onderbouw
Voer een gesprek met de kinderen:
•
•
•

Als je met een boot op een meer vaart zie je om je heen allemaal water.
Als je in dat water gaat zwemmen merk je al gauw dat het zoet water is.
Als je wat verder kijkt zie je dat het water aan alle kanten omringd wordt door
land.

Hoe zullen we dat nu eens precies zeggen?
"Een meer is een hoeveelheid zoet water. Het wordt omgeven door land, dat hoger ligt
dan het water".
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In plaats van door het voeren van gesprekjes worden de omschrijvingen ook wel eens
vragenderwijs vastgesteld. Ik geef zelf de voorkeur aan een aanbiedende vorm, omdat
die steeds gebruikt wordt in het Montessorionderwijs.
We kunnen gesprekjes voeren die leiden tot de volgende omschrijvingen:
"Een eiland is een hoeveelheid land die helemaal omgeven wordt door water".
"Een golf is een zeearm die ver in het land doordringt".
"Een schiereiland is een hoeveelheid land die ver in het water uitsteekt. Het wordt bijna
helemaal omgeven door water".
"Een zeestraat is een smalle doorgang die met water gevuld is en twee zeeën verbindt.
Aan beide kanten van de zeestraat ligt land".
"Een landengte is een smalle strook land die twee stukken land verbindt. Een landengte
loopt door het water".
De omschrijvingen zijn in eenvoudige zinnen onder woorden gebracht; er is geen wetenschappelijke pretentie.

Aanbieding 6: De Omschrijvingen in de middenbouw
Benodigd materiaal
•
•
•
•

Landvormen getekend op kaarten met leeskaartjes
Kaarten met de Omschrijvingen: De gehele omschrijving, zonder dat het begrip
zelf erin genoemd wordt
Controleboekje: Afbeeldingen links, namen en omschrijvingen rechts
Wandstrook met landvormen; namen eronder

Aanbieding 1.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
Leg de kaarten in paren neer en vraag het kind ze te benoemen. Herhaal eventueel wat
het kind niet meer weet.
Tweede en derde trap.
Leg dan de kaarten door elkaar.
Vraag het kind ze opnieuw te benoemen.
Tweede en derde trap.
Laat het kind nu de leeskaartjes bij de landvormen leggen
Het kan zichzelf controleren met behulp van de muurstrook

55

Aanbieding 2.
Laat het kind de kaarten met de afbeeldingen uitleggen.
Laat de naamkaartjes onder de kaarten leggen.
Daarna worden de kaarten met de gehele omschrijving onder de afbeelding gelegd.
Het kind controleert het werk met behulp van het controleboekje.

Aanbieding 7: Landvormen benoemen op de wereldkaart
Dit werk wordt gedaan in de middenbouw op 7- 8-jarige leeftijd.
Benodigd materiaal
Het materiaal bestaat uit twee series wereldkaarten.
Elke serie telt zes kaarten.
De kaarten hebben het formaat 24 x 30 cm.
De kaarten zijn in zwarte lijnen gedrukt op een witte achtergrond.
Serie 1:
Op de eerste kaart staan de eilanden in rood aangegeven.
Op de tweede kaart staan de meren in het rood aangegeven.
Enzovoort.
Serie 2:
De serie is identiek aan de eerste, maar de namen van de aangegeven vormen staan
erbij vermeld. Op de kaart waar de eilanden op zijn aangegeven lezen we dus ook 'IJsland' 'Australië' enzovoort
Dan zijn er zes doosjes met naamkaartjes waarop de namen van de kaarten van serie 2
vermeld staan.
Aanbieding
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
Laat een kaart uit de tweede serie zien, bijvoorbeeld die met de golven. Zeg het kind de
namen van de golven te lezen.
"De golven van de wereld hebben namen, die heb je nu net gelezen."
Laat dan de leeskaartjes van de golven op de kaart uit serie 2 leggen.
Laat daarna de kaartjes overbrengen op de bijbehorende kaart uit serie 1.
Haal de kaartjes weg en keer de kaart uit serie 2 om.
Laat de kaartjes nu direct op de kaart uit serie 1 leggen.
Draai de kaart uit serie 2 om en controleer het werk.
Kinderen die dat willen kunnen de kaarten ook leren.
De kinderen kunnen hierna zelf in een atlas of op een aardbol nog andere meren, eilanden, landengtes, zeestraten, golven en schiereilanden opzoeken en deze opschrijven op
lijsten.
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De Insteekkaarten
De inlegkaarten en het daarbij horende hulpmateriaal geven globale topografische kennis
aan het kind. De werelddelen, zeeën en oceanen. De namen van de landen van het werelddeel waarin het kind woont, met de namen van
de hoofdsteden. En tenslotte de namen van de
provincies van het eigen land en de namen van
de provinciehoofdsteden. Voor verdere oriëntatie is meer gedetailleerde kennis van werelddelen, landen van werelddelen en provincies (of
deelstaten) van het eigen land wenselijk.
Afbeelding: http://www.montessoriami.ie

Voor deze meer gedetailleerde kennis is een hulpmateriaal ontwikkeld: de insteekkaarten. Deze kaarten horen niet bij het Montessori ontwikkelingsmateriaal, maar worden in
combinatie ermee gebruikt.

Materiaalbeschrijving
•

•

•
•
•
•

Drie kasten met daarin de kaarten van:
o De provincies van Nederland.
o De landen van Europa.
o De werelddelen.
Bij elke kaart hoort een doosje met vlaggetjes:
o Rood voor de steden.
o Blauw voor de wateren.
o Groen voor de landstreken.
o Wit voor de landen/ provincies.
o Geel voor de bergen.
Bij elke kaart hoort een opzoek/controlekaart waarop de steden, wateren, landstreken, landen/ provincies, en bergen zijn aangegeven.
Een standaardje waarin enkele vlaggetjes gestoken kunnen worden.
Een houder voor de opzoek/controlekaart.
Blaadjes met blinde kaartjes van provincies, landen van Europa en Werelddelen.

(afbeelding: catalogus Nienhuis-Montessori)
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De Insteekkaarten van de Nederlandse provincies

(afbeelding: catalogus Nienhuis-Montessori)

Deze kaarten worden na de inlegkaarten en de landvormen als eerste aangeboden.
Nodig het kind uit op samen met jou het materiaal uit de kast te halen en het op de tafel
van het kind te zetten.
Ga dan rechts van het kind op een krukje zitten en begin met het lesje.
Leg de insteekkaart van de provincie waarin het kind woont op tafel. De opzoek/controlekaart erachter in de standaard.
Ervoor het doosje met de vlaggetjes en het standaardje.
l = lerares
k = kind
De linker kolom beschrijft de handelingen.
Rechts is aangegeven wat de lerares of het kind zegt.
l: Wijst op de insteekkaart.
l: Haalt wat rode vlaggetjes uit het doosje
en steekt ze in het standaardje.

l: "Dit is de kaart van Limburg"
l: "Dit zijn plaatsen in Limburg"
l: "Lees maar"

l: Geeft een vlaggetje aan het kind.

k: "Maastricht"

l: Wijst Maastricht aan op de opzoek/controlekaart.

l: "Daar ligt Maastricht"
l: "Zet het vlaggetje maar in de insteekkaart"

k: Zet het vlaggetje in de insteekkaart
Enzovoort.
Als het kind alle rode vlaggetjes heeft ingezet, dan herhaalt het de oefening totdat het
de ligging van alle plaatsen kent. Het kind kan zichzelf controleren door de rode vlaggetjes direct in de insteekkaart te zetten en met de opzoek/controlekaart te controleren of
het dit goed gedaan heeft.
De oefening wordt op dezelfde wijze voortgezet met de blauwe vlaggetjes en daarna
met de andere kleuren.

58

Verwerking
•

•

Als het dat wil kan het kind een schriftje aanleggen met kaartjes van provincies
die het geleerd heeft. De plaatsen worden rood genummerd en bijgeschreven, de
wateren blauw, enzovoort.
De kaart wordt overhoord door de lerares of een ander kind uit de groep. Dit
overhoren gebeurt in de tweede trap. De lerares/het kind zegt "Wijs eens Kerkrade aan"; het kind wijst Kerkrade aan.

De Insteekkaarten van de landen van Europa
De insteekkaarten van Europa worden aangeboden na de
insteekkaarten van de provincies van Nederland. Doorgaans zal dat in de bovenbouw zijn. Maar als er belangstelling voor is kan er ook in de middenbouw al mee begonnen worden.
De werkwijze bij de aanbieding van deze insteekkaarten is
gelijk aan die van de insteekkaarten van de provincies van
Nederland.
(afbeelding: catalogus Nienhuis-Montessori)

Verwerking
Ook de verwerking is gelijk aan die van de insteekkaarten van de provincies van Nederland. In plaats van een schriftje met kaarten kan het kaartje nu gebruikt worden als onderdeel van een Landbeschrijving. Het maken van een Landbeschrijving aan de hand
van een vragenkaart wordt verderop beschreven.

De Insteekkaarten van de Werelddelen
De insteekkaarten van de werelddelen worden aangeboden
na de insteekkaarten van de landen van Europa. Dat zal als
regel in de bovenbouw zijn. Er kan voor gekozen worden
om het werken met de insteekkaart van een werelddeel
vooraf te laten gaan door het werken met de inlegkaart van
dat werelddeel. De aanbieding is dan gelijk aan die van de
inlegkaart van Europa. Men kan die aanbieding ook achterwege laten, want de inlegkaart van bij voorbeeld Azië is in
de eerste plaats gemaakt voor de kinderen die in Azië wonen.
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Verwerking
•

•

•

Als het dat wil kan het kind een schriftje aanleggen met kaartjes van werelddelen
die het geleerd heeft. De plaatsen worden rood genummerd en bijgeschreven, de
wateren blauw enzovoort.
De kaart wordt overhoord door de lerares of een ander kind uit de groep. Dit
overhoren gebeurt in de tweede trap. De lerares/ het kind zegt: "Wijs eens Sydney aan op de kaart"; het kind wijst Sydney aan.
De kaart van het werelddeel kan worden nagemaakt met papier uit de papierportefeuille als er kinderen zijn die dat graag willen, of als het werelddeel in de belangstelling van de groep staat.
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Geclassificeerde Begrippen
".. het belangrijkste is om eerst een classificatie (van het geheel) aan te geven. Het is
fout om dit te onderdrukken. Het leek te dor en moeilijk, hoewel het een goede sleutel is
om het geheel te bestuderen.

Classificatie is niet alleen een hulp bij het begrijpen, maar het maakt ook het onthouden makkelijker. Daarom is het een fundament dat allereerst gelegd moet worden.
Classificatie maakt het mogelijk om een geheel aan kinderen duidelijk te maken.
Daarom moeten we niet een paar details classificeren, maar het geheel. Dit geheel is
de basis die maakt dat elk detail z'n plaats krijgt in de geest..."
Dr. Maria Montessori "From Childhood to Adolescence" pagina 38-39.
De landvormen geven een zintuiglijke indruk van de belangrijkste vormen die er op dit
gebied bestaan. Aardrijkskundig gezien zijn ze echter niet precies genoeg. Door middel
van de geclassificeerde begrippen proberen we de zintuiglijke indrukken nu te preciseren
en er een aardrijkskundig verantwoord karakter aan te geven. Je zou kunnen zeggen dat
dit een nieuw niveau is waarop de landvormen bestudeerd worden. De volgorde der niveaus wordt dan:
•
•
•

Zintuiglijk niveau.
Benoemen van de indruk en de locatie ervan op de wereldkaart.
Beschouwing vanuit een wetenschappelijk oogmerk.

Bij de beschouwing vanuit een wetenschappelijk oogmerk heeft iedere vorm een eigen
hoofdstuk en draagt de definitie een wetenschappelijk karakter.
Deze opeenvolging van niveaus vinden we in ander materiaal steeds terug, bijvoorbeeld
de geclassificeerde begrippen bij geometrie en ook bij het plantkundig materiaal. Het
derde niveau van wetenschappelijke classificatie is in Nederland weinig bekend en uitgewerkt. Buiten Nederland heeft dit onderwerp op Montessorischolen meer aandacht
gekregen. Het niveau wordt hier beschreven aan de hand van een voorbeeld om een
indruk te geven van de betekenis die het zou kunnen hebben in de Nederlandse Montessorischool.
Classificeren van begrippen gebeurt, nadat er een activiteit door het kind ondernomen
is. Het is dus de neerslag van ervaringen. Hoe deze ervaringen kunnen worden aangeboden is met een voorbeeld beschreven.
Er zijn twee niveaus van wetenschappelijke classificatie:
•
•

4 - 7 jaar: onderbouw/middenbouw
8 - 10 jaar: middenbouw/bovenbouw

Op het niveau van 4 -7 jaar worden de meest fundamentele begrippen aan de orde gesteld; op het tweede niveau worden deze met moeilijker begrippen uitgebreid.
Op het eerste niveau wordt nog in huis, tuin en keukentaal gedefinieerd; op het tweede
niveau wordt wetenschappelijkheid nagestreefd.
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De definities zijn causaal: ze beschrijven niet alleen, maar geven ook de oorzaak van het
verschijnsel aan. Vergelijk dit met The abstract mind in het vijfde hoofdstuk van From

Childhood to Adolescence.

De begrippen die hier beschreven worden, zijn in zes hoofdstukken ondergebracht. Voor
Nederland zou een andere indeling gevolgd kunnen worden, waarbij wordt aangesloten
bij de kerndoelen voor aardrijkskunde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De aarde.
De oppervlakte van de aarde.
Horizontale formaties.
Verticale formaties.
De hydrosfeer.
Vulkanen.

De hoofdstukken beginnen met algemene begrippen, die vervolgens in details worden
uitgewerkt.
De zes hoofdstukken bestaan uit 15 series (A,B, ...,O)
Een serie bestaat uit:
•
•

•

Afbeeldingen, leeskaartjes, twee series omschrijvingen.
Boekje
o Met eenvoudige omschrijvingen.
o Met uitgebreide omschrijvingen.
Wandkaarten

Voorbeeld van een aanbieding
Benodigd materiaal
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Klei.
Onderlegger.
Stuk board.
Kleispatel, roller e.d.
Liniaaltje van 20 cm.
Materiaal van de geclassificeerde begrippen voor dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 4 verticale formaties.
Serie F: delen van een berg.
Stroken papier.
Topografische kaart met hoogtelijnen.
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Kadaster.
www.kadaster.nl Ga naar Topografische Producten selecteren en bestellen.
Lijm en kranten.

62

Het eerste niveau van aanbieding (4-8 jaar)
Groepsles
Maak met de kinderen een berg van boetseerklei op de strook board.
Meet dan de berg met de liniaal. Hanteer schaal 1:10 000 (1 cm = 100 m)
"Deze berg is omgerekend 1200 meter hoog. Dat is erg hoog voor een berg"
"Bergen zijn 700 m hoog, of hoger".
"Als ze lager zijn, dan noemen we ze heuvels".
Schrijf dan berg op een strook papier en leg die op de berg.
"Het deel waar het land omhoog begint te gaan is de voet van de berg".
Schrijf voet op een strook papier en leg die op de juiste plaats.
"Het hoogste deel van de berg is de top".
Schrijf top op een strook papier en leg die op de juiste plaats.
"De berg heeft zijkanten, links en rechts"
Schrijf zijkanten op een strook papier en leg die op de juiste plaats.
Haal de stroken weg en vraag het kind om ze weer op de goede plaats neer te leggen.
Tweede en derde trap.
Leg daarna de kaarten uit van het mapje F, Delen van de berg.
De eerste kaart is een foto van een berg, de daarop volgende kaarten zijn getekende
contouren van de berg van de foto.
Het kind legt de leeskaarten bij de afbeeldingen. Dit is moeilijker dan de stroken op de
kleiberg leggen.
Het kind kan met de muurstrook zelf controleren of het de kaartjes goed gelegd heeft.
Verwerking
Het kind boetseert zelf een berg.
Daarna tekent het de berg na.
Op de juiste plaatsen schrijft het zelf de namen erbij.
Aanbieding van de omschrijvingen
Voer een gesprek met de kinderen zoals je dat ook deed bij het aanbieden van de omschrijvingen bij de landvormen.
•
•
•

“Een berg zie je al uit de verte, hij steekt boven het land uit.”
“Als hij flink hoog is noemen we het een berg, anders is het een heuvel.”
“De zijkanten van de berg zijn steil, het kost je moeite om naar boven te klimmen.”

Hoe zullen we dat nu allemaal weer eens precies gaan zeggen?
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"Een berg is een verhoging van het land met steile zijkanten. De voet is de plaats waar
de aardbodem omhoog begint te gaan. De helling is de oppervlakte van de berg en het
hoogste punt is de top".
Na deze samenvatting kunnen de omschrijvingen aangeboden worden.
Het kind legt de omschrijvingen bij de plaatjes
Daarna controleert het met het boekje.
Verdere verwerkingsmogelijkheden.
Het kind maakt een tekening van elk onderdeel van de berg en schrijft
er in eigen woorden een omschrijving bij.
We trekken er met de groep op uit (vgl. From Childhood to Adolescence hoofdstuk 5; 'Going Out' om te ontdekken, dat - wat we bestudeerd
hebben - in werkelijkheid ook bestaat. Het kind leert zo meer bewust
om zich heen te kijken als het buiten is.
Het erop uittrekken geldt in Nederland niet zozeer voor bergen; die
hebben we niet.
Het tweede niveau van aanbieding (8 - 12 jaar)
Maak de geboetseerde berg en herhaal de namen en definities in een
groepsles. Geef dan de nieuwe, meer verfijnde namen erbij.
Het allerhoogste punt van de berg is het cumulatiepunt.
Een erg spitse top noemen we een piek.
Als de top uit meerdere punten bestaat noemen we het een bergkam.

Verwerking
Neem alle kaarten die het kind al kende en de nieuwe die het erbij geleerd heeft. Het
kind legt de leeskaartjes bij de plaatjes en controleert zijn werk met behulp van de
muurkrant.
Aanbieding van de omschrijvingen
Herhaal de beschrijvingen van de eerste serie nog eens en formuleer huis, tuin en keukenachtige definities voor de nieuw aangeboden begrippen (cumulatiepunt, bergkam,
piek).
Leg dan de kaarten weer uit en leg de omschrijvingen bij de kaarten. De omschrijvingen
dragen nu een wetenschappelijk karakter dat afwijkt van de tot dan gebruikte eenvoudige taal. Doordat ze eerst met de eenvoudige taal gewerkt hebben begrijpen de kinderen
de wetenschappelijke taal nu wel beter.
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Verwerking
•
•

•

Het kind kan daarna de nieuwe begrippen tekenen en er in eigen woorden een
omschrijving bij schrijven, of de omschrijving uit het materiaal overnemen.
Met behulp van een topografische kaart kunnen we een maquette maken van een
berg/heuvel uit de omgeving. Hiervoor gebruiken we de topografische kaart 1 :
25000. Op deze kaart staan de hoogtelijnen in bruine ongelijkmatige kringen
aangegeven. Neem een deel van de kaart en teken dit vergroot na op een tekenvel. Een vierkant van 4 cm. wordt bijvoorbeeld 4 dm. Teken alleen de hoogtelijnen; laat de rest weg.
Bouw dan de vormen op met klei, piepschuim of ribkarton. Maak er dan met papier en lijm een papier-maché vorm van. Beschilder de vorm als die droog is in de
kleuren van de topografische kaart 1:25 000.
Ik heb zelf op deze manier eens een maquette van de Sint Pietersberg bij Maastricht gemaakt met mijn groep. Voor het beschilderen trokken we erop uit en
wandelden om het gat in de berg, waaruit mergel is weggegraven voor cementproductie. De kinderen maakten tekeningen van wat ze zagen en die gebruikten
we later in het groepslokaal bij het beschilderen van de maquette.
Op deze kaart staan de hoogtelijnen in bruine ongelijkmatige kringen aangegeven. Neem een deel van de kaart en teken dit vergroot na op een tekenvel. Een
vierkant van 4cm wordt bijvoorbeeld 4dm. Teken alleen de hoogtelijnen; laat de
rest weg.
Bouw dan de vormen op met klei, piepschuim of ribkarton. Maak er dan met papier en lijm een papier-maché vorm van. Beschilder de vorm als die droog is in de
kleuren van de topografische kaart 1:25 000.. Van die maquette hebben we helaas destijds geen foto gemaakt.

Going Out op de Sint Pietersberg
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Functionele aardrijkskunde
De functionele aardrijkskunde presenteert de aarde als een geheel en laat zien hoe dit
geheel functioneert. Hieruit moet ook de naam verklaard worden.
Het kind weet hoe de aarde ontstaan is, omdat dit bij de geschiedenis werd bestudeerd
(6-8 jaar). Dit gebeurt door aanbieding van:
•
•
•

Een aantal experimenten van natuur- en scheikundige aard.
De vertelling God zonder Handen van Mario Montessori over het ontstaan van de
aarde.
De aanbieding van de wandplaten die bij het verhaal horen.

De aardrijkskundige benadering veronderstelt dat de geschiedkundige aspecten bekend
zijn. Hier vindt dus een integratie van vakken plaats. De geschiedkundige aspecten worden in dit hoofdstuk niet aan de orde gesteld.
De wandplaten hebben de bedoeling om de verbeeldingskracht van het kind te stimuleren. (Vgl.The right use of imagination in To Educate the Human Potential)
Het kind krijgt een bepaalde indruk van een verschijnsel door naar de wandplaat te kijken. Een hem bekend beeld wordt verbonden aan een hem aan te leren verschijnsel,
waardoor de verbeeldingskracht de gelegenheid krijgt zich een voorstelling van dat verschijnsel te vormen.
Een voorbeeld:
•
•
•

Aan te leren concept:
“ ‘s Nachts is het koud omdat de zonnestralen de aarde dan niet bereiken."
Te gebruiken beeld: een wandplaat met een kind dat het koud heeft omdat het
slecht gekleed is en omdat de kachel uit is.

Het beeld dat we gebruiken is bekend; we kunnen er ons iets bij voorstellen. Deze voorstelling wordt nu gebruikt om het verband tussen nacht, kou en de afwezigheid van
zonnestralen duidelijk te maken.
De opbouw van de wandplaten gaat van algemene naar detail zoals we ook al zagen bij
de geclassificeerde begrippen.
Voor aardrijkskunde hebben de wandplaten de volgende inhoud:
•
•
•
•

Relatie van de Aarde tot het Zonnestelsel en het Universum.
De relatie tot de zonne-energie.
De bewegingen die de aarde maakt.
De verschijnselen die de oppervlakte van de aarde bepalen; lucht, water, wind.

In totaal zijn er 58 kaarten verdeeld in twee series:
•
•

Eerste serie 1a - 28a het ontstaan van de aarde
Tweede serie 1 - 30 werk van aarde en water
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De aanbieding van de wandplaten loopt parallel met een aantal experimenten, die de
kinderen vanaf de onderbouw aangeboden kunnen worden. Een tweede serie experimenten is bestemd voor de midden- en bovenbouw. De tweede serie heeft een meer
wetenschappelijk karakter dan de eerste.
De leraar doet de experimenten voor, daarna doet het kind ze na. In verband met het
gevaar dat aan sommige experimenten verbonden is moeten we wel aanwezig blijven bij
de uitvoering ervan door het kind.
De functionele aardrijkskunde wordt hier niet verder uitgewerkt.
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Het maken van een Landbeschrijving
Sommige scholen vinden het wenselijk om oudere kinderen in de gelegenheid te stellen
om zelfstandig landen in en buiten Europa te bestuderen. Daarvoor zijn op verschillende
scholen vragentabellen met een aantal standaardvragen ontwikkeld, die een hulp voor
de kinderen zijn om in het documentatiecentrum van de school of op het internet de
juiste gegevens te verzamelen. De werkwijze is te vergelijken met de geschiedenisvragen van Dr. Romein Verschoor en Mevrouw Prins-Werker in de methode Nederlandse
Geschiedenis in Perioden, de vragen van de Dierenbak, het Classificatiespel met de Dieren en het Classificatiespel met de Planten.
In de vragenkaart komen begrippen aan de orde, die gekend moeten worden, willen de
kinderen de antwoorden op de vragen kunnen geven. Ik werkte daarom de vragen over
een bepaald land jaarlijks met de kinderen samen uit, waarbij ik die begrippen in korte
lesjes uitlegde. Er zouden informatiekaarten gemaakt kunnen worden, waarop de begrippen kort samengevat staan. Deze werkwijze is dan vergelijkbaar met de geclassificeerde begrippen.
In de vragenkaart wordt verwezen naar begrippen die met het vooraf beschreven Montessorimateriaal geleerd zijn.
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VRAGENKAART VOOR EEN LANDBESCHRIJVING
De ligging van het land
•
•

•
•
•

In welk werelddeel ligt het land?
Wat zijn de buurlanden?
o Ten Noorden van het land?
o Ten Zuiden van het land?
o Ten Westen van het land?
o Ten Oosten van het land?
Grenst het land aan zeeën?
Wat is de oppervlakte van het land in km2 ?
Hoe groot is het land ten opzichte van Nederland?

Het landschap
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft het land bergen?
o namen?
o hoogte?
Heeft het land vulkanen?
Welk deel van het land is hoog?
Welk deel van het land is laag?
Heeft het land rivieren?
Heeft het land meren, merengebieden?
Horen er eilanden, eilandengroepen bij het land?
Heeft het land schiereilanden?
Heeft het land golven, baaien?
Heeft het land landengtes?
Heeft het land zeestraten?
Hoe is het klimaat van het land? Hoe zijn de klimaten van het land?
Heeft het land een bijzondere begroeiing van planten, bomen of struiken?
Heeft het land bijzondere vertegenwoordigers uit het dierenrijk?
Hebben de mensen op een duidelijk zichtbare manier de natuur veranderd?
o polders
o stuwmeren
o dijken
o kanalen
o enzovoort

De bevolking van het land
•
•
•
•
•
•

Hoeveel mensen wonen er in het land?
Hoeveel mensen wonen er op 1 km2
Welke bevolkingsgroepen wonen er in het land?
Welke taal of welke talen spreken de mensen?
Welke godsdienst of welke godsdiensten hebben de mensen?
Welke staatsvorm heeft het land?
o Koninkrijk
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Republiek
Wordt de volksvertegenwoordiging democratisch gekozen?
Wat is de munteenheid van het land en wat is die munt in Euro's waard?
Hoe heet de hoofdstad van het land?
Teken de vlag van het land
Aan welke letter of letters op de auto's herken je het land?
o

•
•
•
•
•

Bestaansbronnen
•
•

•
•

•
•

•
•

Welke delfstoffen heeft het land en op welke plaatsen worden ze gewonnen?
Welke energiebronnen gebruikt het land?
o aardolie
o aardgas
o steenkool
o kernenergie
o waterkracht
o windkracht
o zon
Noem de belangrijkste industriegebieden of industriesteden en schrijf erbij wat er
gemaakt wordt.
Hoe is het bodemgebruik van het land?
o landbouw
o veeteelt
o tuinbouw
o bosbouw
Doen de mensen aan visvangst?
Is er toerisme in het land?
o In welke streken?
o Welk soort toerisme?
Wat voert het land uit?
Wat voert het land in?

De Cultuur van het land
Vraag je leraar wat je kunt opzoeken
Kunst
Sport
Klederdracht
Folklore
Ambachten

Bouwkunst; Schilderkunst; Muziek/Dans; Schrijven; Toneel; Beeldhouwen
Beoefent de bevolking sporten die typisch voor het land zijn?
Hoe ziet de klederdrachten eruit en in welke streek/streken worden ze
gedragen?
Zijn er typische volksgebruiken?
Zijn er bepaalde karakteristieke ambachten die de bevolking van het
land beoefent?
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