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Thema 1
 

Onderweg in 
de wereld van 
vroeger

Thema 2
 

Wegwijs in de 
wereld

Thema 3

Ons lichaam

Thema 4

Samenleven in 
verscheidenheid

Thema 5
 

BV of bekend in 
het verleden

Thema 6
 

van laag naar 
hoog in Europa 
en in de wereld

Thema 7

Kringlopen in de 
natuur en elders

Thema 8
 

Techniek 
onderweg

Thema 9

Over wat moet 
en wat mag

1  De tijdsband 
even 
herhaald: ken 
je het nog?

2  Mee op tocht 
met Sterke 
Beer

3  In het spoor 
van de 
Romeinen

4  Wees op je 
hoede voor 
struikrovers!

5  Hijs de zeilen!

6  Daar komt de 
stoomtrein!

7 en 8 
Waar willen 
we heen?

1 en 2  
Kaartgebruik 
herhaald

3  De wereld 
verdeeld 
in zeven 
continenten of 
werelddelen

4  De globe van 
dichterbij 
bekeken

5  Hoe vind ik 
een plaats op 
aarde?

6  Van de globe 
terug naar de 
wereldkaart

7 en 8
Zoek je iets 
speciaals? 
Kijk op een 
themakaart

1 en 2 
In beweging: 
het adem-
halingsstelsel 
en de 
bloedsomloop 

3 en 4 
Groot en 
sterk! Het 
skelet en de 
spieren

5 en 6  
Laat het je 
smaken! Het
spijsverterings-
stelsel 

7 en 8 
De elektronica 
in mijn 
lichaam: onze 
zintuigen

1 en 2  
Allemaal 
mensen en 
toch allemaal 
anders

3 en 4  
Samenleven is 
een opdracht 

5 en 6 
Goede 
afspraken 
maken goede 
vrienden

7 en 8  
Geweld lost 
niets op

1  Geschiedenis 
schrijven

2  Ken jij 
Lucy? 

3  Caesar is in 
het land

4  Met het 
zwaard in de 
hand

5  In het spoor 
van Columbus

6  De grote 
verandering

7 en 8  
Op naar de 
toekomst

1 en 2  
Op bezoek in 
de Polders en 
de Ardennen

3  Hoog en laag 
in Europa

4  Water in 
Europa

5  Op bezoek 
bij onze 
noorderburen, 
Nederland

6 en 7  
Op toer door 
Europa

8  De wereld 
rond

1  De kringloop 
in de natuur

2  Over eten 
en gegeten 
worden

3  De afvalladder 

4, 5 en 6  
Wat gebeurt 
er met ons 
afval, met 
pmd en met 
de rest?

7 en 8  Waar 
halen we 
onze energie 
vandaan?

1  Voertuigen 
voor alle 
werk 

2  Uitgevonden, 
nagebootst of 
steeds weer 
verbeterd?

3 en 4  
Je fi ets 
binnenste-
buiten 

5 en 6 
transport-
middelen 
onder de loep

1 en 2  
De rechten 
van de mens

3 en 4  
De rechten 
van het 
kind 

5 en 6  
België, zo 
klein en toch 
verdeeld

7 en 8  
Ik word een 
wereldburger


