
 
 
 

 
Mijn favoriete EU-land – docentenhandleiding 
 
Vragen 

 
1. In welke landen van de Europese Unie ben je wel eens geweest? 
2. Wat is je favoriete land in de Europese Unie?  
3. Waarom is dit je favoriete land? 
4. Hoe ziet het landschap en de natuur er in dit land uit? (zijn er bijvoorbeeld 

bergen, bossen, strand, zee, meren of juist veel steden?) 
5. Heb je bijzondere gebouwen of bouwwerken bezocht? (bv. kerken, 

kunstwerken, torens, poorten, bruggen) 
6. Is er eten of drinken dat uit dit land komt? (bv. Nederland: kaas en spruitjes) 
7. Hoe ziet de vlag van dit land eruit? 
8. Zijn er andere bekende symbolen of producten uit dit land? (bv. Nederland: 

kaas, klompen, tulpen, molens)  
 
 
Opdracht 
 
Maak een tekening of collage over jouw land. Probeer alle bijzonderheden uit je het 
land erin te verwerken, zodat andere kinderen en de meester of juf kunnen zien welk 
land jij hebt uitgekozen.  
 
 
Antwoorden 

 
1. De 27 landen van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. 

 
De leerlingen kunnen verder zelf antwoorden bedenken, afhankelijk van wat ze gezien 
hebben in een land.  
 
Laat de leerlingen bij de opdracht minimaal 5 kenmerken van een land in hun tekening 
stoppen.  
Bv. Frankrijk: Eiffeltoren, Franse vlag, stokbrood, wijn, bergen, Mona Lisa 
Bv. Italië: toren van Pisa, Italiaanse vlag, pizza, zee, bergen 
Bv. België: vlag, frietjes, bier, bergen, kerken 
 
  



 
 
 
 
Alternatief: collage 
 
U kunt leerlingen ook afbeeldingen uit tijdschriften laten knippen en ze een collage 
laten maken van hun land.  
 
Ook is het leuk om de leerlingen het woordje ‘goedemorgen’ in de taal van het land 
naar keuze te leren. Dit kunnen ze ook in de collage verwerken.   
 
Deens:  God morgen 
Duits: Guten Morgen  
Ests: Tere hommikust 
Frans:  Bonjour 
Fins:  Hyvää huomenta 
Grieks: Kalimera 
Hongaars: Jo reggelt 
Italiaans: Buongiorno 
Lets: Labrit 
Litouws: Labas Rytas 
Nederlands: Goedemorgen 
Pools: Dzień dobry 
Portugees: Bom dia 
Sloveens: Dobro jutro 
Slowaaks: Dobre rano 
Spaans: Buenos días 
Tsjechisch: Dobre rano 
Zweeds:  God morgon

 

  



 
 
 

 
Mijn favoriete EU-land - werkblad 
                      

1. In welke landen van de Europese Unie ben je wel eens geweest? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wat is je favoriete land uit de Europese Unie? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Waarom is dit je favoriete land? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Hoe ziet het landschap en de natuur er in dit land uit? (Zijn er bijvoorbeeld 
bergen, bossen, strand, zee, meren of juist veel steden?) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Heb je bijzondere gebouwen of bouwwerken bezocht? (bijvoorbeeld kerken, 
kunstwerken, torens, poorten, bruggen) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Is er eten of drinken dat uit dit land komt? (bijvoorbeeld Nederland: kaas en 
spruitjes) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

7. Hoe ziet de vlag dit land eruit?  
 

 
8. Zijn er andere bekende symbolen of producten uit dit land? (bijvoorbeeld 

Nederland: kaas, klompen, tulpen, molens)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opdracht 
Maak een tekening of collage over jouw land. Probeer alle bijzonderheden uit je het 
land erin te verwerken zodat andere kinderen en de meester of juf kunnen zien welk 
land jij hebt uitgekozen. 


