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Werkblad
Onze aarde

Onze Aarde is vanaf de zon de op vier na grootste planeet. Ze heeft een diameter van ongeveer 
12,700 km. De belangrijkste componenten zijn stikstof, zuurstof, argon, kooldioxide en neon. Op 
de Aarde bevinden zich 7 continenten: Antarctica, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, 
Afrika en Australië.

Op de volgende pagina zie je 6 verschillende continenten.
Wijs de volgende uitspraken aan de juiste werelddelen toe!
(Het is misschien eenvoudiger wanneer je de zinnen uitknipt en deze daarna opplakt.)

Op dit deel van de aarde woon jij.

Dit continent heeft het kleinste oppervlak.

De beroemde carnavalsplaats Rio de Janeiro is op dit continent.

De langste rivier (de Nijl) is op dit continent.

Op dit continent wonen (bijna) geen mensen.
Dit is qua oppervlakte het grootste continent.

Het grootste eiland (Groenland) maakt deel uit van dit continent.

De grootste zandwoestijn (Sahara) is op dit continent.

Op dit deel van de wereld wordt de meeste rijst verbouwd.

Het koudste continent op aarde.

De warmste van alle continenten.

Op dit continent wonen de meeste arme mensen.

Het Panamakanaal is op dit continent.

Op dit continent heeft de paus zijn zitting.

Een populaire vakantiebestemming voor duikers. Hier ligt het Great Barrier Reef.

Hier leven de meeste pinguïns.

Het Oeralgebergte bakend het continent van Europa af.

Bijna het gehele oppervlak is bedekt met ijs.

Ten zuiden van dit continent ligt Afrika.

Dit continent is het land van herkomst van de kangoeroes.

Op dit continent wonen mensen die met stokjes eten.
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Noord- + 
Zuid
Amerika

Afrika

Antarctica

Azië
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Oceanië

Europa
Op dit deel van de aarde woon jij.

Dit continent heeft het kleinste opperv-

De beroemde carnavalsplaats Rio de Janeiro is op 
dit continent.

De langste rivier (de Nijl) is op dit continent.

Auf die Op dit continent wonen (bijna) geen men-

Dit is qua oppervlakte het grootste continent.

Het grootste eiland (Groenland) maakt deel uit van 

De grootste zandwoestijn (Sahara) is op dit continent.

Op dit deel van de wereld wordt de meeste rijst verbou-

Het koudste continent op aarde.

De warmste van alle conti-

Op dit continent wonen de meeste arme mensen.

Het Panamakanaal is op dit continent.

Op dit continent heeft de paus zijn zitting.

Een populaire vakantiebestemming voor duikers. Hier ligt het Great 

Hier leven de meeste pinguïns.

Het Oeralgebergte bakend het continent van Eu-

Bijna het gehele oppervlak is bedekt met 

Ten zuiden van dit continent ligt 

Dit continent is het land van herkomst van de 

Op dit continent wonen mensen die met stokjes eten.


