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werkblad Europa

Europa

Deze opdrachten maak je samen met je groepje. 
De antwoorden van de vragen gebruik je om een presentatie te 
maken over Europa. 
Spreek met elkaar de verschillende taken af. 
Je mag elkaar daar wel bij helpen!

Taken:
1: opschrijven (wie schrijft de informatie op?) 
2. presenteren (wie voert het woord bij de presentatie aan de klas?)
3. tijd bewaken (wie houdt in de gaten dat de opdracht binnen de tijd
af komt?) 
4. stil werken (wie houdt in de gaten dat jullie alleen elkaar horen en anderen jullie niet horen
overleggen?) 
5. afbeeldingen verzamelen (wie verzamelt beeldmateriaal bij wat julllie gaan vertellen?)

Bij deze les op de site Reizen in de Tijd kun je al veel informatie over Europa vinden! 

Wat zijn jullie namen?

Ontstaan Europese Unie
Bekijk dit filmpje over het ontstaan van de Europese Unie.
Nog meer informatie vind je op deze site.
1. Waarom wilde een aantal landen in Europa gaan samenwerken na 1945?

2. Welke twee landen begonnen met de samenwerking?

3. Waarom was het handig om met elkaar samen te werken?

Bekijk dit filmpje over de Europese Unie
4. Welke afspraken hebben de landen van de Europese Unie met elkaar gemaakt?

5. Wat is een douane?

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_historieeu01
http://www.entoen.nu/europa/po
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110502_europeseunie01
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De burgers van de Europese Unie mogen binnen de grenzen van die landen vrij reizen en ze 
mogen gaan wonen waar ze willen.

6. Welke landen heb jullie bezocht in Europa?

7. Is er een land bij waar jullie willen wonen? Zo ja, welke?

8. Wat vonden jullie fijn in dat land?

Betalen
De euro is het wettige betaalmiddel van zo’n 331 
miljoen mensen in 17 EU-landen.
Zoek op internet:
9. Welke Europese landen gebruiken de euro?

10. Welke Europese landen niet?

Zoek op internet een aantal afbeeldingen van muntsoorten van Europese landen die niet met 
de euro betalen. 

Democratie
Europa is een democratie en gaat over de manier waarop de Europese Unie bestuurd 
wordt. De naam komt van de Griekse woorden:  
démos = volk + kratein = regeren.

Je zou dus kunnen zeggen dat democratie ‘het volk regeert’ betekent. 
In een democratie is iedereen gelijk, dus is ook de macht van het bestuur gelijk verdeeld. In 
Nederland en in Europa hebben we er voor gekozen niet met z’n allen alle beslissingen te 
nemen. 

Bekijk dit filmpje over democratie in Europa 
11. Wie zitten er in de Europese regering?

12. Wie heeft deze mensen gekozen?

13. Wat doen de mensen in het parlement?

14. Waar beslist Europa over?

Download de kaart van Europa. 
Welke landen horen bij de Europese Unie?
Markeer die met een kleur. Gebruik hiervoor het programma Paint op je computer.

15. Uit hoeveel landen bestaat de Europese Unie?

Vlag
De Europese vlag is het symbool van de Europese 
Unie. De sterren symboliseren de idealen van eenheid, 
solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa. 
Ze hebben niets te maken met het aantal EU-landen.

16. Vinden jullie de vlag passen bij Europa?
Waarom wel en waarom niet?

Vrede
De Europese Unie is ontstaan omdat de mensen in Europa in vrede met elkaar willen 
samenleven. 
Dat willen ze onder andere bereiken door met elkaar samen te werken. 
Praat met elkaar wat je nog meer kan doen om vrede te maken en vrede te houden.

Noem 3 manieren:

Ontwerp met je groep je eigen Europese vlag. 
Vraag aan je leerkracht welke materialen je hierbij kan gebruiken. 
Denk goed na over welke symbolen je gebruikt.
Gebruik hierbij deze vragen:
Wat zijn de kenmerken van Europa?
Wat wil Europa voor de mensen betekenen? 
Wat betekent Europa voor jullie? 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_democratie01
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_nl.htm
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