
WOUW-moment 1 25'

Actuadossier: MADE IN …

Zoektocht in de klas
Lesmateriaal
- voorwerpen, kledingstukken en voedingsmiddelen die een label of etiket dragen dat verwijst naar het land 

van oorsprong
- demotafel
- wereldkaart

Vooraf
Verstop een aantal voorwerpen, kledingstukken en voedingswaren die een label dragen met het land van 
herkomst in de klas. Zet een demotafel klaar waarop de leerlingen hun vondsten kunnen plaatsen. 
Hang een wereldkaart aan het bord.

Lesverloop
Vertel de leerlingen dat ze in de klas op zoek zullen gaan naar voorwerpen, kledingstukken en voedingswaren die 
je er verstopt hebt. Vraag hen in het bijzonder te letten op het label of etiket waarop ze het land van oorsprong 
kunnen lezen. 
Start de zoektocht. De vondsten worden op de demotafel in het midden van de kring uitgestald. 

Laat elke leerling benoemen wat hij/zij gevonden heeft en het land van herkomst erbij vermelden. Lijst alle 
vondsten met het land van herkomst op op het bord. Laat de leerlingen de landen met een magneet aanduiden 
op het bord.
Vertel dat jullie het in het nieuwe Mundo/WOUW-actuadossier zullen hebben over een thema dat iedereen 
aanbelangt, nl. GLOBALISERING. 

Houd hier een kort kringgesprek over. Vertel. De wereld wordt figuurlijk kleiner. We raken alsmaar meer met 
elkaar verbonden, zowel op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. We hebben elkaar nodig en kunnen 
elkaar van dienst zijn. Kan iemand een voorbeeld geven van hoe het komt dat de wereld voor iedereen op elk 
ogenblik bereikbaar is? Via het internet. 
Wie kan een voordeel van de globalisering noemen? Stel indien nodig enkele gerichte vragen, zoals …
Waar komt benzine vandaan? Exotisch fruit zoals ananas en kiwi? Chocolade? Koffie? Thee? De smartphone? 
Kleding?



50'

Actuadossier: MADE IN …

WOUW-moment 2

Streekproducten
Lesmateriaal
- reclamefolders van supermarkten
- schaar, lijm, tekenpapier (A3)

Vooraf
Verzamel zo veel mogelijk reclamefolders van supermarkten. Vraag ook aan de leerlingen om reclamefolders van 
thuis mee te brengen.

Lesverloop
Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4 leerlingen. Geef elk groepje een A3-blad en een aantal reclamefolders en laat 
hen daarin op zoek gaan naar een streekproduct naar keuze. Over dit streekproduct zoeken ze op het internet alle 
info die ze maar kunnen vinden. Laat hen alle info en foto's verzamelen en kleven op hun blad. 

De leerlingen zoeken nu een gelijkaardig product op het internet dat gefabriceerd wordt aan de andere kant van 
de wereld. Ook deze info en foto’s verzamelen ze op hun blad. 

Laat de leerlingen een kort reclamespotje verzinnen waarom men het streekproduct al dan niet boven de 
uitheemse tegenhanger zou verkiezen en dit in hun groepje voorstellen voor de klas. Ze doen dit aan de hand van 
hun infoposter.


