
 

  



  



Lessuggesties 
 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Ik        de wereld is geschikt voor kinderen vanaf 
negen jaar. Onderstaande opdrachten zijn 
bedoeld voor leerlingen vanaf groep vijf van de 
basisschool tot en met klas twee van het 
voortgezet onderwijs. 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 
 

Inleiding 
 
U kunt een project rond het boek Ik        de wereld inleiden door het boek te tonen. 
Vraag uw leerlingen wat ze van de omslag vinden en laat hen vrij associëren over de 
inhoud. Vertel dat overal op de wereld kinderen leven die net als zij ergens wonen en 
(waarschijnlijk) naar school gaan. Soms zien die kinderen er aan de buitenkant iets 
anders uit, bijvoorbeeld voor door de huids- en/of haarkleur, de gemiddelde lengte 
en/of de kleding. Dat kan komen door het land waarin zij of hun voorouders zijn 
geboren, de cultuur en/of de welvaart van de plek waar zij wonen.  
Leg de nadruk specifiek op de wereldbol op het omslag en de kinderen eromheen. 
Wijs enkele poppetjes aan, bijvoorbeeld het kind met de kleding van de Inuït uit 
Canada, het meisje met de Vietnamese kleding en het meisje met de Litouwse 
klederdracht.   
 

Met welke traditionele kleding zou een Nederlands kind kunnen worden 
afgebeeld? Zien alle Nederlandse kinderen er zo uit? Zouden alle kinderen in 
Litouwen, Vietnam en Canada er zo bij lopen als op de tekening het geval is? 
Waarom zou Tania McCartney hen toch zo hebben getekend?  

 
Benadruk dat de auteur hier laat zien dat, hoe verschillend ook, het allemaal 
kinderen van deze wereld zijn, zie ook bladzijden 20 en 21.1 
 
Benadruk dat elk land zo zijn eigen bijzonderheden heeft, eigen gewoonten, 
kledingstijlen en ook zijn eigen kenmerkende gebouwen, gerechten en dier- en 
plantensoorten. 
Over al deze onderwerpen (en nog veel meer) gaat Ik       de wereld. Het is daarmee 
een heel rijk boek. Wat die onderwerpen gemeen hebben is dat ze allemaal een 
stukje tonen van onze wereld, de bijzondere, schitterende wereld waarin wij leven.  

 
1 Zie ook tip 1 



Ik       de wereld  is een soort ontdekkingsreis waarvoor je je klas/huis/stad/land niet 
uit hoeft, een ontdekkingsreis in boekvorm. Toon ter illustratie enkele bladzijden uit 
het boek, bijvoorbeeld bladzijden 56 en 57 (‘Van woestijn tot jungle’) en bladzijden 22 
en 23 (‘Geweldige gebouwen’).  
 
Bied nu het boek aan aan uw leerlingen of leg het op een prominente plaats in het 
lokaal zodat ieder die het wil zien op ontdekkingsreis en avontuur kan gaan. 
 

Tip 1: Eventueel past bij deze inleiding een gesprek over stereotypering. De 
documentaire ‘De school die kleur bekent’ kan hierbij wellicht voor de oudste 
groepen worden ingezet.  

 
Tip 2: Laat het omslag vooral ook voelen. 
 
Tip 3: Dit boek leent zich uitstekend voor de rol van startpunt bij een groter 
project over verschillen in de wereld. U kunt hierbij kiezen voor één aspect, 
bijvoorbeeld de werelddelen of het dierenleven, maar ook voor een veelvoud 
aan thema’s. 
 
Tip 4: U kunt ook voor een inleiding kiezen waarbij u uw leerlingen laat 
nadenken over wat zij fijn vinden aan of op de wereld. Alles is toegestaan en er 
wordt nadrukkelijk niet geoordeeld of gerangschikt. Voer een kringgesprek over 
de onderwerpen die worden genoemd, wijs op de rijkheid van persoonlijke, 
culturele en natuurlijke wereldkenmerken. Introduceer vervolgens het boek van 
Ik        de wereld. 

 
Tip 5: Wanneer u in uw groep leerlingen heeft van verschillende culturele 
achtergronden, laat hen dan voorwerpen meenemen die voor hen in hun cultuur 
van belang zijn. Leg het boek in het midden van een grote tafel en positioneer 
de culturele voorwerpen van uw leerlingen eromheen. Natuurlijk lichten de 
leerlingen hun voorwerpen toe. 

 
 
Uitvoering  
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen.  
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangeduid met de volgende symbolen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.npostart.nl/de-school-die-kleur-bekent/12-08-2021/VPWON_1330886


Omslag 
 

Voor de docent 
Toon uw leerlingen van dichtbij het omslag van Ik         
de wereld. Laat hen het omslag ook voelen. Welk 
poppetje lijkt het meest op hen? Welke vinden zij 
het mooist? En wat zou de maker van het omslag 
hebben bedoeld met de wereldbol en de poppetjes 
erom heen? 

 
  

 
Wereldkaart 
 
Ken jij alle werelddelen al?  
 
Opdracht 
Neem het werkblad ‘Werelddelen’ uit de bijlage en vul in de vakjes de antwoorden in. 
Weet je ze uit je hoofd? Of heb je een atlas nodig? 
  
 
 
Wat kun je zelf doen om de wereld een beetje beter te maken? 
 
De wereld is een fijne plek om in te leven, maar misschien kun je het zelf nóg fijner 
en beter maken. 
 
Opdracht 
Neem de infographic uit de bijlage en onderzoek waarmee jij het leven van jezelf en 
anderen misschien iets kunt verbeteren. Als je meer ideeën hebt, kun je de 
infographic aanvullen. 
 
 

Voor de docent 
Deze opdracht kunt u ook gezamenlijk doen. Op 
welke ideeën komen uw leerlingen? En waar kunt u 
samen een begin mee maken? 
 
 

 
Een feest aan voedsel 
 
Op bladzijden 24 en 25 staan de heerlijkste gerechten uit verschillende landen. Ga 
op zoek naar recepten van beroemde lekkernijen en organiseer een middag vol 
wereldgerechten. Natuurlijk kook je ze zoveel mogelijk zelf. Vraag wel altijd aan een 
volwassene of hij/zij je daarbij wil helpen. 
 
 



 
Ontdek de dieren/ontdek de planten 
 
Op de laatste bladzijden van Ik       de wereld heeft de auteur opdrachten 
opgenomen. De bedoeling is dat je de afgebeelde dieren of de planten in het boek 
opzoekt en vervolgens de vragen daarover beantwoordt. 
 
Opdracht 
Neem de werkbladen ‘Ontdek de dieren’ en ‘Ontdek de planten’ uit de bijlage. Blader 
in het boek naar de betreffende opdracht op bladzijden 84 en 85 of 86 en 87. Ga nu 
in het boek op zoek naar de dieren of de planten en beantwoord de gestelde vragen. 
Vul de gevonden antwoorden op het werkblad in: de namen van dieren of planten in 
de eerste kolom, het antwoord op de gestelde vraag in de tweede. 
 
 
 
Schutkleuren 
 
In het deel ‘Wezens van het verre noorden’ (op bladzijde 37) zie je in de hoek 
rechtersonder dieren staan die zich uitstekend kunnen verstoppen in de sneeuw. Ze 
hebben namelijk een schutkleur. 
 
Opdracht 
Maak een lapbook over schutkleuren. Zet daarbij bijvoorbeeld de algemene 
informatie over het nut van een schutkleur op het grote achtergrondvel en verstop elk 
dier dat een schutkleur heeft in een eigen boekje. Zet in dat eigen boekje ook 
informatie over de naam van het dier, waar het voorkomt, waar de schutkleur in dit 
geval voor dient en waar het dier mét schutkleur op lijkt. 
 
Een lapbook is een presentatievorm waarbij een platte ondergrond wordt opgevuld 
met miniboekjes over verschillende onderwerpen. Hoe je een lapbook maakt, vind je 
hier.  
 
 
 
Unieke bouwwerken 
 
Op bladzijde 8 en 9 van Ik        de wereld staan unieke bouwwerken getekend. Op de 
bladzijden 22 en 23 komen deze nog eens uitgebreider terug.  
 
Opdracht 
Kies één van de gebouwen en maak er een presentatie over. Beschrijf wanneer het 
gebouw is ontstaan, wat de functie ervan is, in welk land het staat, hoe hoog en groot 
het is, enz. Je mag de presentatievorm zelf kiezen, denk bijvoorbeeld aan 
PowerPoint, Prezi, een poster of een lapbook. 
 
 

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20lapbook(1).pdf


 
Een windmolen maken 
 
Het is al lang bekend dat niet alle energiebronnen goed zijn voor de wereld. Olie, gas 
of kolen (fossiele brandstoffen) uit de grond halen heeft negatieve gevolgen voor de 
aarde. Windenergie zou een goede vervanger kunnen zijn voor deze fossiele 
bronnen.  
 
Opdracht 
Maak je eigen windmolen. Hier zie je hoe je dat kunt doen. 
 

Voor de docent 
Er zijn veel meer mogelijkheden om eenvoudige 
windmolens te maken. Ga op zoek op internet en 
zoek de windmolen die bij het niveau van uw 
leerlingen past. Wanneer u meerkunners onder uw 
leerlingen hebt, kunt u er ook voor kiezen hen zelf 
op zoek te laten gaan, een eigen ontwerp te laten 
maken en dat uit te voeren. 

 
 
   
JIJ! 
 
Op bladzijden 20 en 21 zie je een heleboel kinderen van over de wereld. Hoe zie jij 
eruit? 
 
Opdracht 
Print de aankleedpop die je op lesmaker.be onder het kopje ‘En meer’ vindt. Neem 
hiervoor stevig papier. Teken je eigen uiterlijk en je favoriete kleding op de pop. Knip 
hem uit en zet hem neer. Herkennen je klasgenoten jou in de pop? 
 

Voor de docent 
De aankleedpoppen zijn er in vier verschillende 
pigmentkleuren. Laat uw leerlingen zelf kiezen 
welke pop het best bij hun zelfbeeld past. 

 
 
 
Letters uit tijdschriften 
 
Bij elk hoofdstukje over een werelddeel staat de naam van 
dat werelddeel geschreven in bont gekleurde letters. Die 
kun je zelf ook maken.  
 
Opdracht 
‘Schrijf’ en plak je eigen naam in Ik        de wereld-letters. 
Neem hiervoor een tijdschrift en een effen gekleurd vel 
papier. Teken met potlood de letters van je naam groot 
(bijvoorbeeld zeven centimeter) op een mooi gekleurde afbeelding in het tijdschrift. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWFg6PKptCg


Knip de letters uit en plak ze op het effen gekleurde vel. Klaar. 
 

Tip: Het is ook leuk om de letters niet uit een afbeelding maar uit tekst te 
knippen. Zoek dan bijvoorbeeld een tekst uit over een grappig onderwerp of 
misschien juist een interessant nieuwsbericht.   
 

Voor de docent 
Als u over oude atlassen beschikt waarmee 
geknutseld mag worden, zet die dan in bij deze 
opdracht. Laat uw leerlingen hun naam knippen uit 
een land of werelddeel. Of laat hen de naam van 
het land/werelddeel knippen en plakken. Om de 
naam heen kan dan een collage gemaakt worden 
van de bijbehorende eigenschappen betreffende 
het klimaat, landschap, dieren- en plantenleven. 

 
 
 
Ik        de wereld-klassenquiz 
 

Voor de docent  
In Ik         de wereld staan genoeg weetjes om een 
grandioze klassenquiz te maken. Verdeel de klas in 
groepjes van ongeveer drie leerlingen. Laat elk 
groepje tien vragen opstellen met de gegevens uit 
het boek. Vergeet niet hen ook de antwoorden te 
laten noteren.  
Verzamel de vragen en hussel ze door elkaar. Laat 
de groepjes intact. Organiseer nu de quiz. Natuurlijk 
hoeft u niet alle vragen te stellen, een selectie is 
ook goed. Zorg er in dat geval wel voor dat u van 
elke groep enkele vragen kiest.  
 
Tip 1: Wanneer u gewend bent om met Kahoot te 
werken, kunt u dit natuurlijk gebruiken voor de quiz.  
 
Tip 2: Eventueel kunt u vooraf antwoordformulieren 
maken en verspreiden. Zo creëert u uniformiteit in 
het beantwoorden van de quizvragen. 
 
Tip 3: Breng een wedstrijdelement in deze opdracht 
en neem een prijsje mee voor de winnaars. 

 
 
 

 
 
 
 



Afronding 
 

Organiseer onder de noemer Een wereldmiddag een gezellige middag waarin de 

hele wereld centraal staat. Toon de producten die uw leerlingen hebben gemaakt of 

meegebracht, laat hen erover vertellen, bied hapjes aan van overal en organiseer 

eventueel een wereld-modeshow. Succes gegarandeerd. 

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 
het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.  
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