Kraskaart Europese Unie
Lestips

Ontdek Europa via onze nieuwe kraskaart. Uiteraard ben je helemaal vrij om
de kaart in je les te gebruiken zoals jij dat wil, maar hieronder geven we
alvast een aantal mogelijkheden mee. Bekijk zeker ook de weetjes op de
achterkant!
Situeer de landen
Alle lidstaten (zie achterkant kraskaart) en
kandidaat-lidstaten (Servië, Montenegro, Turkije,
Noord-Macedonië en Albanië) hebben een kraslaag
De witte landen zijn geen (kandidaat)-lidstaten
Na het krassen zijn de kandidaat-lidstaten paars en
de lidstaten hebben verschillende kleuren.
Ontdek de uitbreidingsgolven van de EU
Je kan de landen krassen in volgorde van toetreding tot de EU
om de groei van de EU te tonen. Geef elke leerling een
kraskaart of toon op 8 kaarten hoe de EU door de jaren heen
uitbreidde en hang die op in de klas.
1951: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland
1973: Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk
1981: Griekenland
1986: Portugal en Spanje
1995: Finland, Oostenrijk, Zweden
2004: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovakije, Slovenië, Tsjechië,
Hongarije, Malta, Cyprus
2007: Bulgarije, Roemenië
2013: Kroatië

Duid aan welk land aan bod kwam
Geven je leerlingen spreekbeurten over Europese landen?
Spreekbeurt:
Organiseer je een landenbeurs? Gebruik de kraskaart om
Spanje
visueel te tonen welke landen er al aan bod kwamen.
Leer de hoofdsteden aan
Op de kraslaag staan er geen hoofdsteden, maar onder de
kraslaag wel. Test de leerlingen op hun kennis van de
hoofdsteden door de landen één voor één weg te krassen.
Leer de Eurolanden kennen
Laat de leerlingen ontdekken welke landen tot de Eurozone
horen door ze één voor één weg te krassen.
De 19 Eurolanden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slovakije, Spanje
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Productinfo: A3 poster met op de voorkant een kaart van Europa met een
kraslaag over de lidstaten en kandidaat-lidstaten. Op de achterkant ontdek je
per lidstaat de vlag, de hoofdstad en 'hallo' in de taal van dit land. Daarnaast
ontdek je een aantal symbolen van de EU en voorbeelden van Europese
samenwerking.

Voorkant: voor het krassen

Achterkant

Voorkant: na het krassen

