
Deze opdrachten mag je samen met iemand anders uitvoeren'

Zoek in het mediatheek bij cultuur. Lees er wat over.

SchrijÍ op wat je over 'cultuur' te weten bent gekomen. ln je verhaal komen in ieder geval de volgende woorden voor:

traditie - westerse wereld - gewoonten'

Kennis van de kaart

A. Nederland
B. België
C. Luxemburg
D. Verenigd Koninkrijk
E. lerland
F. Frankrijk
G. Duitsland
H. Denemarken
L Spanje
J. Portugal
K. ltalië
L. Griekenland
M. Finland
N. Zweden
O. Oostenrijk

1. Amsterdam
2. Brussel
3. Luxemburg

4. Londen
5. Dublin
6. Parijs
7. Berlijn
8. Kopenhagen
9. Madrid

10. Lissabon
11. Rome
12. Athene
13. Helsinki
14. Stockholm
15. Wenen
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Bekijk de kaart van Europa in de atlas.

1, Van welk land is het de hoofdstad?

Parijs - Frankriik

Madrid

Rome

Berlijn

Moskou

- Spanl*

- lÍs#ó

- lluitsland

- ffus/and
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2. Vul de hooÍdstad in.

Polen

Bulgarije

Oostenrijk

Portugal

Zwitserland

lNarschau r(

.tnfia

Wenen

Lissabr:n

fiarn

3. Vul dit ook maar in. Kies uil'. noordwesten - noordelijke landen - Middellandse Zee.

Het n*ardwesf*n van Europa is het dichtst bevolkt

De winters zijn in de naordeiiike land*n erg streng

En in de landen om de Middellandse zee erg zacht.

4. Waarom leer je Engels op school denk je? Ënn*n/.s' rs e*n wereldtaal.

5. Wat betekent de aÍkorting E.U? Fttrnnese I Jnie

Op welke gebieden werken de E.U.-landen samen? Op het gebied van

6. Sinds 1 januari2002 gebruiken alle landen van de E.U. dezelfde muntsoort: de euro. ln Zwitserland wordt

die muntsoort niet gebruikt, omdat r"fit {anrí s*en lid rJo tr íl i.q

ln welke landen, die wél lid zijn van de E.U. wordt de euro niet gebruikt?

,Slo wakr;e, Tsj e c f^t i #, ft a e m s n i ii, ffi u I g a rii e

7. Deze landen grenzen aan één of meer zeeën of aan een oceaan. Vul in

Nederland Noordzee

Italië íllíirldsllandsp 7ee

Roemenië 7wafte

Zweden Cn.qlzss
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