Bevolkingsatlas
Stappenplan

Bevolkingsatlas
Jullie gaan een bevolkingsatlas maken. In deze atlas gaan jullie informatie over
jullie land (Egypte, India, Irak of Peru) visueel maken.
De informatie gaat over de samenlevingen. Dit zijn de jagers-verzamelaars,
landbouwsamenleving, landbouw stedelijke samenleving en de digitale
samenleving (nu).
Gebruik de informatie uit stap 1 en 2 goed! Jullie hebben alle informatie al.
Als je dit stappenplan volgt, is aan het eind jullie bevolkingsatlas af.
Wil je creatiever zijn? Dat mag. Als je maar aan de eisen van de bevolkingsatlas
voldoet.

Stap 1 – spullen verzamelen

Klaar? Vinkje!

Verzamel de spullen die je nodig hebt.
Jullie krijgen…
- 1x Snelhechter
- A4 papier
- 2x A4 transparant papier
- Perforator (gaatjesmaker)

Zelf regelen…
- Potloden, stiften en pennen
- Schaar
- Plakband/lijm

Als naslagwerk
- Alcarta atlas

Als naslagwerk
- Stap 1 en 2 (document)

Stap 2 – spullen klaarleggen

Klaar? Vinkje!

1. Pak de stapel A4 papier.
2. Maak gaatjes in de stapel A4 papier met de perforator.
3. Doe het A4 papier in de snelhechter.
Tip: Vouw het A4 papier even naar links in de snelhechter. Dan weet je hoe veel
ruimte je van het papier kan gebruiken (kleuren, schrijven).

Klaar? Vinkje!

Stap 3 – voorblad
Het voorblad is de eerste pagina van de
bevolkingsatlas. Hierop staat algemene
informatie over jullie en de opdracht.

Verplichte informatie voorblad
1. Pak het één A4-papier.
2. Maak een mooi voorblad!
3. Zorg ervoor dat de verplichte
informatie op het voorblad staat.

•
•
•
•
•

Jullie namen (voor- en achternaam)
Jullie klas (Mogelijkheden: A1a t/m A1i)
De datum (de dag waarop je begonnen bent)
Het land (Egypte, India, Irak of Peru)
Een titel (bevolkingsatlas of wees zelf creatief)

Stap 4 – samenlevingspagina’s

Klaar? Vinkje!

Per samenleving* gaan jullie informatie geven.
*De landbouw- en landbouw stedelijke samenleving mogen op één pagina.
1. Pak vier A4-papieren.
2. Schrijf de titels op de A4-papieren.
Papier 1: jagers-verzamelaars
Papier 2-3: landbouw- en landbouw stedelijke samenleving
Papier 4: digitale samenleving (nu)

Stap 5a - landkaarten

Klaar? Vinkje!

Een atlas is geen atlas zonder kaarten. Het is belangrijk dat ook in de
bevolkingsatlas kaarten komen!
1. Pak een nieuw A4-papier.
2. Teken hierop jullie land (Egypte, India, Irak of Peru). De tekening hoeft
niet heel netjes, maar wel duidelijk (zie voorbeeld Nederland).
Let op: de tekening moet kleiner zijn dan de helft van het A4-papier.
3. Zorg ervoor dat de kaart aan alle eisen van een kaart voldoet.
4. Teken grote rivieren op de kaart (met blauw).
5. Maak deze kaart nog 2 of 3 keer.

Stap 5b - landkaarten

Klaar? Vinkje!

Per samenleving is er wat veranderd. Dit kan je zichtbaar maken op de landkaarten.
1. Knip de kaarten uit (hoeft niet strak, mag ook en rechthoek zijn).
2. Plak de kaart op de samenlevingspagina’s (één per samenlevingspagina)
3. Teken per samenleving het volgende op de kaart:
• Steden
• Landbouw
Let op: dit moet horen bij de samenleving.

Stap 5c - landkaarten
Per samenleving gebeurt er ook wat met de bevolking.
1. Pak de twee transparante A4 papieren.
2. Knip de transparante A4 papieren doormidden.
3. Plak de transparante A4 papiertjes met plakband boven de landkaart.
Let op: plak de papiertjes alleen aan de bovenkant vast (zie filmpje).
4. Geef ook deze kaart een eigen titel!
5. Teken per samenleving het volgende op de transparante papiertjes:
• Bevolkingsdichtheid en –spreiding
• Migratie
• Bevolkingsgroei (mag ook geschreven onderaan)

Klaar? Vinkje!

Stap 6 – informatie samenlevingen

Klaar? Vinkje!

Een kaart zegt natuurlijk niet alles over de samenleving. Jullie hebben veel meer
onderzoek gedaan!
1. Schrijf bij de juiste samenleving een korte tekst over de samenleving.
• Hoe leefden ze?
• Wat deden ze om te overleven?
• Wat was de groepsgrootte?
2. Schrijf bij de juiste samenleving wat de kenmerken (cultuur, sociaal, politiek en
economie) inhouden. Doe dit in je eigen (korte) zinnen!

Stap HV - uitdaging

Klaar? Vinkje!

Deel 1
1. Ga naar magister.me en open het bronnenboekje.
2. Kies een bron per samenleving uit het verleden en deze koppel je aan de
samenleving op een nieuwe pagina.
3. Schrijf op waarom de bron bij de samenleving hoort.
Deel 2
1. Ga naar de pagina van de digitale samenleving.
2. Schrijf op in welke fase van de demografische transitie jullie land zit.
3. Schrijf op hoe je weet dat jullie land in die fase zit.

Stap 7 - tijdbalk

Klaar? Vinkje!

In de tweede M&M les hebben we met zijn allen een tijdbalk gemaakt. Deze
tijdbalk moet ook in de atlas.
1. Teken de tijdbalk van 300.000 v. Chr. tot 2000 n. Chr. in de bevolkingsatlas OP
SCHAAL.
Let op: dit mag op een nieuw papier, onderaan iedere pagina of op een eigen
creatieve manier.
2. Zet bij de tijdbalk wanneer welke samenleving leefde.
- Jagers-verzamelaars
- Landbouwsamenleving
- Landbouw stedelijke samenleving
- Digitale samenleving (nu)

Stap 8 - conclusie

Klaar? Vinkje!

De bevolkingsatlas wordt afgerond met een conclusie. Met deze
conclusie geven jullie antwoord op de grote vraag van periode 1.
Hoe, waar en waarom vestigen mensen zich?
1. Pak een nieuw A4 papier.
2. Zet de grote vraag bovenaan het A4 papier.
3. Geef met zijn tweeën antwoord op de vraag. Schrijf een duidelijk,
lopend verhaal op.

Alle vinkjes?

Controleren en inleveren!

