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• Middenin de winter voelt het soms ijskoud aan. De mensen zeggen 
dan wel eens: "Het lijkt net alsof we op IJsland zijn". En inderdaad, 
soms voelt het ook zo aan. De weerman zegt dan wel eens in zijn 
weerpraatje dat de gevoelstemperatuur min tien of wel min vijftien 
graden is. Maar wat is dat eigenlijk voor land... IJsland ?

• IJSLAND: kan je je daar eigenlijk wel iets bij voorstellen??? Leven daar 
ook dieren? Wie is daar zoal geweest? Vriest het daar een heel jaar 
door? Het is alleszins een fascinerend land, waar veel mensen naar 
toe willen als vakantieland.



Opdracht: 

• Maak een leuk werkstukje over IJsland  in Google DOCS, 
waarin jullie de volgende gegevens verwerken: 
• - een identiteitskaart van een dier dat op de IJsland leeft;
• - een korte beschrijving van een ontdekkingsreiziger die 

een tocht maakte naar IJsland;
• - een fantasieverhaal van een pagina waarin jij de 

hoofdpersoon bent die voor 5 dagen op vakantie gaat 
naar Ijsland. Wat ga je doen ? Waar ga je naar toe ? 



Voorbeeld van 
een identiteits-
kaart van een dier: 

Naam van het dier ? 
Waar leeft het dier ?
Hoe groot kan het dier worden ? 
Hoe veel kg weegt een mannetjes dier? 
Wat eet het dier voornamelijk ? 
Wordt er op het dier gejaagd ? 
Hoe leven de dieren ?
Woont het dier ook nog op andere plaatsen ?



Voorbeeld van een 
omschrijving van 
een ontdekkingsreiziger:

Wat is de naam van de ontdekkingsreiziger ?

Wanneer leefde de ontdekkingsreiziger ?

Uit welk land kwam de ontdekkingsreiziger ? 

Wat studeerde de ontdekkingsreiziger voordat 

hij de wereld ging ontdekken ?

Waar is de ontdekkingsreiziger overleden ? 



Tips om informatie te zoeken op internet : 

• IJsland informatie - Korte omschrijving van IJsland (rondreis-ijsland.nl)

• IJsland – Wikikids

https://www.rondreis-ijsland.nl/ijsland-informatie/
https://wikikids.nl/IJsland


Succes bij het maken van een 
klein werkstukje over IJsland. 


