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JE WERELDBOL EN GIDS VOOR 
ONTDEKKINGSREIZIGERS

Ontdek de verbazingwekkende verscheidenheid van 
het leven op de aarde met je wereldbol en je gids 
voor ontdekkingsreizigers. Leer van alles over 
de natuur en de geschiedenis van de mens 
in het boekje, bekijk dan de landen en 
werelddelen op je ronddraaiende 
wereldbol. Je kunt de symbooltjes 
zoeken, vragen beantwoorden en 
onze fantastische planeet leren 
kennen.

JE WERELDBOL
Zet je wereldbol in elkaar volgens de 
aanwijzingen op blz. 6 en 7. Daarna kan 
je ontdekkingsreis beginnen!

JE GIDS 
In deze gids staat van alles over de plaats van de aarde in 
het heelal, de natuur en het menselijk leven.

Verschillende soorten land, 
zoals savannes, regenwouden en 
woestijnen, zijn op je wereldbol 
met kleuren aangegeven. 
Op blz. 14 en 15 en op de voet 
van je wereldbol vind je de 
verklaring voor deze kleuren.

Waarom wordt de aarde 
ook wel de blauwe 
planeet genoemd? Wat 
zijn biomen? Welk dier 
legt de grootste afstand af 
tijdens de trek? Wat zijn 
bijzondere beroepen van 
mensen? Zoek het op in 
je gids!

SYMBOLEN 
Kijk naar het 
symbool bij elk trefwoord, 
zodat je het onderwerp op 
je wereldbol kunt vinden.

Op de voet van de wereldbol staat wat 
de verschillende kleuren betekenen.

Je ziet de verschillende 
landsgrenzen, maar ook 
symbooltjes die verwijzen 
naar de thema’s in het boek
zoals wonderen der natuur 
en bekende gezichten.

Als je niet zeker weet wat iets betekent, zoek het dan op! 
Vetgedrukte woorden worden uitgelegd in de woordenlijst op blz. 47.

VRAGEN
De vragen in het boek kun je beant-
woorden door op de wereldbol te kijken. 
De antwoorden staan op blz. 46.

Savanne
Steppe

Toendra
Woestijn

IJs en sneeuw

BIOMEN VAN DE WERELD

14

15

Een bioom is een groot gebied met een bepaald soort weer en soortgelijke planten. Een bioom als de woestijn ligt op het land, maar er zijn ook biomen in water. Elk bioom kent zijn eigen diersoorten.

BIOMEN

TAIGA 
Een taiga is een enorm bos met 
groenblijvende bomen, dat zich 
uitstrekt over het meest noordelijke 
deel van het aardoppervlak. Het is  
het grootste deel van het jaar  
bedekt met sneeuw.
Rusland is het grootste land ter 
wereld en is voor het grootste deel 
bedekt met taiga. Kun je nog twee 
andere landen vinden die bedekt 
worden door een taiga?

TROPISCH 
REGENWOUD

Het is warm en vochtig in het regenwoud. Hoge 
bomen vormen met hun bladkronen een dicht 
bladerdak, waardoor het zonlicht de bosgrond 
niet kan bereiken. Slechts 6 procent van het 
aardoppervlak wordt bedekt door regenwouden, 
maar hier leeft wel een enorm aantal verschillende 
levende wezens.
Als je naar je wereldbol kijkt, kun je dan het Amazonegebied in Zuid-Amerika vinden?

SNEEUW 
EN IJS

Kun je je voorstellen dat je 
ergens woont waar het kouder 
is dan in de diepvrieskist? De 
poolgebieden van de aarde liggen 
rond de noord- en de zuidpool. 
Slechts enkele soorten kunnen 
hier overleven. 
De zuidelijke ijskap ligt op land, 
in Antarctica. De noordelijke 
ijskap ligt op water. In welke zee 
ligt deze?
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ALLE BIOMEN
Deze kleuren zijn gebruikt om de verschillende biomen op je wereldbol te onderscheiden. Kun je ze allemaal vinden?

WOESTIJN
In woestijnen regent het (bijna) 
nooit. Hier kunnen maar weinig 
dieren en planten overleven.
De Toeareg-handelsroute door 
de Sahara, de grootste woestijn 
ter wereld, is lang gebruikt om 
goederen te vervoeren. In welk 
werelddeel ligt de Sahara?

Het Amazonegebied is 
het grootste regenwoud 
ter wereld. Hoog boven 
in de bomen leven   
 dieren van slangen   
  tot luipaarden in een 
     wirwar van bladeren 
         en takken.

ZOET WATER
Slechts minder dan 3 procent van  
het water op aarde is zoet water.  
Het wordt van het ene gebied naar 
het andere getransporteerd door 
rivieren, die door het land stromen. 
Onderweg geven rivieren leven aan 
veel planten en dieren.
De Nijl in Afrika is de langste rivier 
ter wereld. In welke zee mondt  
de Nijl uit?
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ZET JE WERELDBOL IN ELKAAR
Om de wereldbol in elkaar te zetten, hoef 
je alleen maar de kartonnen onderdelen in 
elkaar te schuiven. Je vindt de onderdelen 
in de doos bij dit boek.

De kartonnen onderdelen hebben een 
aanduiding op de achterkant: N staat voor 
delen van het noordelijk halfrond, Z voor 
het zuidelijk halfrond.

 1   Vouw de stukken van de 
poolcirkel over de lijnen en rond 
het centrale gat. Steek de lipjes 
in de gleufjes.

Haal de kartonnen onderdelen uit de 
doos bij dit boek. Druk de stukken 
voorzichtig uit, zorg dat de lipjes niet 
scheuren.

 2   Als ze allemaal in elkaar 
zijn gestoken, vormen de 
onderdelen een ronde schijf.

 3   Neem een deel van het 
noordelijk halfrond en leg het 
op de juiste plaats tegen de 
ronde schijf.

 4   Steek de lipjes van het 
eerste deel in de ronde schijf.

 5   Neem het volgende deel van 
het noordelijk halfrond, leg het op 
de juiste plaats en schuif de lipjes 
in de ronde schijf.

 6   Als alle delen van het noordelijk 
halfrond goed liggen, heb je een 
bloemvorm.

 7   Verbind alle delen van het 
noordelijk halfrond met elkaar door 
de lipjes in de gleufjes te schuiven.

 8   Doe hetzelfde met de 
stukken van het zuidelijk 
halfrond.

 9   Duw de twee houten stokjes 
elk in het verbindingsstuk. 
Nu heb je de as waarop de 
wereldbol kan draaien.

10  Duw het ene uiteinde van de as 
door het gat in de bovenkant van 
de Noordpool.

11  Duw het zuidelijk halfrond 
over het andere uiteinde van 
de as.

12  Duw de lipjes van het 
noordelijk halfrond in de gleufjes 
van het zuidelijk halfrond.

13  Vouw de staander doormidden 
en duw hem in de gleufjes van de 
doos waarin de stukjes van de 
wereldbol hebben gezeten. Dit is de 
voet van je wereldbol.

14  Duw de as in de staander en in 
de voet. Nu kan je ontdekkingsreis 
beginnen!
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Aarde
Maan

INTERNATIONAAL 
RUIMTESTATION
Het Internationaal Ruimtestation (ISS) is 
een groot ruimtevaartuig dat rond de aarde 
cirkelt op ongeveer 400 kilometer boven 
het aardoppervlak. Met een snelheid van 
27.000 km/uur maakt het elke 90 minuten een 
complete baan om de aarde. Het Internationaal 
Ruimtestation biedt onderdak aan astronauten uit 
de hele wereld.

BUITEN HET ZONNESTELSEL
’s Nachts is de hemel bezaaid met sterren. Elke ster is het 
midden van weer een ander zonnestelsel en er draaien weer 
veel andere planeten omheen. De dichtstbijzijnde ster staat 
op meer dan 40 biljoen kilometer afstand! Het licht heeft 
ongeveer vier jaar nodig om de aarde te bereiken, dus zeggen 
we dat de ster vier lichtjaren van ons verwijderd is.

DE MAAN
Deze stevige stenen bal is het grootste en 
helderste voorwerp aan de nachtelijke 
hemel. De maan draait rond de aarde en 
het duurt een maand om een volledige 
baan te beschrijven. De maan staat 
384.000 kilometer bij ons vandaan. Als je 
wereldbol en de maan op schaal waren, 
zou de maan ongeveer zo groot zijn als 
een kleine grapefruit.

Astronauten in het ruimte-
station voeren allerlei 

wetenschappelijke 
experimenten uit 

 over leven in
     de ruimte.

De aarde is maar een kleine planeet in ons enorme zonnestelsel – de groep planeten en 
andere ruimteobjecten die rond de zon draaien. Hoewel de aarde misschien wel groot 
lijkt, is hij maar heel klein vergeleken bij de enorme zon.

DE AARDE IN DE RUIMTE

DE ZON
De zon is een ster – een enorme bal 
brandende gassen, die licht en warmte in 
onze ruimte straalt. De zon staat 
op 150 miljoen kilometer van de aarde – er 
zouden ongeveer 11.500 aardes naast elkaar 
passen op die afstand! 
Als je wereldbol en de zon op schaal waren, 
zou de zon ongeveer zo groot zijn als een 
gebouw van tien verdiepingen!

Sommige mensen gebruiken ‘Mijn Vader At 
Meestal Jonge Spruitjes Uit Noorwegen’ 
als ezelsbruggetje om de volgorde van de 
planeten te onthouden. Kun jij ook een 
ezelsbruggetje verzinnen?

HET ZONNESTELSEL
Tot ons zonnestelsel behoren alle objecten die 
rond onze zon draaien: planeten zoals de aarde, 
maar ook kleinere brokstukken zoals meteoren, 
asteroïden en manen. 
Er zijn acht planeten in ons 
zonnestelsel en miljoenen 
kleinere objecten.

REIZEN IN HET 
ZONNESTELSEL
Als je vanaf de zon de ruimte in zou gaan, zou je 
Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Urbanus en Neptunus passeren. Op Mercurius kan het 
overdag wel 450° C worden, maar Uranus en Neptunus 
staan zo ver van de zon dat het er ongeloofli jk koud is.

Let op: deze planeten zi jn niet helemaal 
op schaal weergegeven.
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