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OPDRACHT 1
Tijdsduur: 15 mi n. Werkvorm: klassi kaal Kinderrecht: het recht op
onderwijs/ het recht op eigen geloof, taal en cultuur

1. Bekijk het filmpje 'Mini-cursus Chinees met Dani'.

Achtergrondinformatie over de Chinese karakters staat
op pagina 22-23 van Samsam.
Vraag de leerlingen: wat doet Dani voor het eerst? Leert Dani Mandarijn
of Kantonees?

2. Bekijk het filmpje over de Chinese stad Xiamen.

Vertel de leerlingen dat steden wereldwijd enorm groeien. Dagelijks
trekken 200 duizend mensen naar een stad om er te wonen en te
werken. Vragen: waarom is de stad zo aantrekkelijk? Wat is er in de stad
dat je niet op het platteland vindt? En wat is er minder goed in een stad?

Kijk op samsam.net
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OPDRACHT 2
WERKBLAD: SLIMME TRUCJES TEGEN SMOG
Tijdsduur: 20 min. Werkvorm: in kleine groepjes
Kinderrecht: het recht op een schoon milieu

Lees pagina 18-19 in Samsam. Ma Xin (12) moet buiten vaak een mondkapje op,
vanwege de vieze lucht in zijn stad Shanghai. Ook in Nederland komt smog en
luchtvervuiling voor.

Luchtvervuiling kun je niet altijd zien. De hemel
kan stralend blauw zijn en toch kunnen er te veel
schadelijke stoffen in de lucht zitten. Hoe zit het met
luchtvervuiling in jouw woonplaats of straat? Zoek op
internet meer informatie.
TIP
Gebruik zoektermen zoals 'smog', 'lucht
kwaliteit', 'luchtvervuiling', 'kaart', 'fijnstof in
Nederland'. Kijk ook op de site
www.luchtmeetnet.nl

1 BEDENK HET>

Wat kun je doen tegen luchtvervuiling? Ga brainstormen met een groepje en zet je
ideeën in de tabel. Alles mag, ook gekke ideeën.

Hoe kunnen we de lucht schoner maken?
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Kijk op samsam.net
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Hoe kunnen we ons beschermen tegen luchtvervuiling?

Schrijf een brief aan de burgemeester van jullie stad of dorp. Vertel over jullie beste
ideeën voor een schonere lucht. Schrijf ook waarom jullie dit onderwerp belangrijk
vinden. Krijg je een reactie? Laat het ons weten via info@samsam.net
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OPDRACHT 3
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DORP OF STAD? WAAR WOON JIJ HET LIEFSTE?

Tijdsduur: 20 min. Werkvorm: in tweetallen of alleen
Kinderrecht: het recht op een veilig thuis/ het recht op een eigen mening

Lees pagina 4 in Samsam. David woont in het kleinste stadje van Nederland.
Yin Ning woont in een miljoenenstad. Zouden David en Yin Ning met elkaar
van woonplaats willen ruilen?

1 BEDENKHET>

Woon jij in een dorp of in een stad? Hoe vind je dat? Hou je van rust en ruimte?
Of juist van veel verschillende mensen en culturen om je heen? Denk na over
de voor- en nadelen van wonen in een stad of dorp:

l Stad

Dorp

Voordelen

Nadelen
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MAAKHET

Waar woon jij het liefste?
In de stad of in een dorp?
Laat het zien in een
reclameposter voor jouw
favoriete woonplek. Zorg
dat mensen die de poster
zien denken: "Daar wil ik ook
wonen!"
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Kijk op samsam.net
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MAAK JE POSTER
OP EEN APART
TEKENVEL\

TIP
Verzin een pakkende slogan met een
bijpassende foto of tekening. Bijvoor
beeld: "In de stad, kun je altijd op pad'.
Of: 'Groen en stil, dat is wat ik wil.'

