
 
 
 

Wat weet je van Europa? 
 
Leerdoel 
Leerlingen ontdekken welke landen lid zijn van de Europese Unie.  
 
Benodigdheden 
Voor elk tweetal een werkblad. 
 
Opzet 
 
Stap 1:  Vraag de leerlingen in deze opdracht hoeveel zij van Europa (meer specifiek:  
Europese landen) weten.  
 
Stap 2: Deel de leerlingen per tweetal het werkblad uit.  
 
Stap 3: Vraag de leerlingen bij elke omschrijving op te schrijven welk land wordt  
bedoeld. 
 
U kunt alvast 2 antwoorden weggeven om ze op weg te helpen. Als de  
leerlingen klaar zijn, bespreekt u de antwoorden met hen na.  
 
Antwoorden:  
1. Italië, 2. Bulgarije, 3. Oostenrijk, 4. Slowakije, 5. Duitsland, 6. Estland, 7. Finland, 8. 
Zweden, 9. Spanje, 10. Malta, 11. Hongarije, 12. Tsjechië, 13. Denemarken, 14. Letland, 
15. Litouwen, 16. België, 17. Luxemburg, 18. Portugal, 19. Nederland, 20. Griekenland, 
21. Slovenië, 22. Cyprus, 23. Roemenië, 24. Frankrijk, 25. Polen, 26.Ierland, 27. Kroatië 

  



 
 
 

Wat weet je van Europa? Werkblad 
                      
Wat weet jij van de landen in Europa? Weet jij welke gebruiken en kenmerken bij  
welke landen horen?  
 
Opdracht  
Schrijf achter de omschrijving welk land erbij hoort. Elke land dat hoort bij de  
Europese Unie komt maar één keer voor. Onderaan zie je uit welke landen je kunt 
kiezen.  
 
 Welk land is dit? 

1 In dit land eten de mensen veel pasta en pizza's. Ze verkopen veel 
tomaten aan andere landen. 

 

2 De hoofdstad van dit land heet Sofia. Ze hebben hetzelfde alfabet als 
de Russen. Het land ligt aan de Zwarte Zee.  

3 Koning Willem-Alexander gaat vaak op skivakantie in dit land. De 
Wiener Schnitzel komt hier vandaan.   

4 IJshockey is hier de populairste sport. Tot 1993 was dit één land met 
Tsjechië.  

5 Deze lidstaat heeft de meeste inwoners. Volkswagen, BMW en de 
Mercedes komen hiervandaan.  

6 In deze lidstaat is schommelen de nationale sport. Het land heeft 
ongeveer 1400 meren en er liggen heel veel kleine eilandjes omheen.  

7 Dit is de dunst-bevolkte lidstaat. Telefoons van Nokia worden in dit 
land gemaakt.  

8 Dit is het land van Pippi Langkous, Ikea en H&M. Er is hier veel bos, 
dus ze verkopen heel veel hout aan andere landen.   

9 Uit dit land komen veel bekende voetbalclubs zoals Real Madrid. Ook 
het kledingmerk Zara komt hier vandaan, net als veel sinaasappels.  

10 Dit land is een klein eiland in de Middellandse Zee. Het ligt ten zuiden 
van Italië. Er komen elk jaar meer dan één miljoen toeristen.   

11 In deze lidstaat ligt het Balatonmeer, dat is het grootste meer van 
Midden- en West-Europa. Ze eten er graag goulash.   

12 Het land van de Skoda en de Praagse Lente. Tot 1993 was dit één 
land met Slowakije.  

13 De grootste speelgoedfabrikant van Europa (Lego) komt hiervandaan, 
net als het sprookje De kleine zeemeermin.   

14 Dit land is het middelste van de drie Baltische staten. Het land ligt 
tegen Rusland aan. De hoofdstad is Riga.  

15 Dit is de grootste van de drie Baltische staten. Het land grenst aan 
Wit-Rusland en Polen. De hoofdstad is Vilnius.  

16 In de hoofdstad van dit land vergaderen de Europese Commissie en 
het Europees Parlement. Ze spreken er Frans en Vlaams. Het land 
staat bekend om lekkere patat. 

 



 
 
 

 Welk land is dit? 
17 Dit land is erg rijk. Veel mensen hebben er meer dan één auto. Het 

land zit net als Nederland in de Benelux.   

18 Er worden twee bijzondere soorten wijn gemaakt: port en madeira. 
Ook zijn voetballers Luís Figo en Cristiano Ronaldo hier geboren.  

19 Een typisch winterse maaltijd in dit land is snert. Het land ligt 
grotendeels onder de zeespiegel. Schaatsen is een populaire sport.   

20 Vroeger vereerden ze in dit land meerdere goden, zoals Zeus en 
Apollo. De Olympische Spelen komen hier vandaan.  

21 De hoofdstad van dit land is Ljubljana. Op de kaart lijkt dit land een 
beetje op een kip.   

22 In de zomer is het op dit eiland gloeiend heet. Bij het Songfestival 
krijgt dit land bijna altijd 12 punten van Griekenland.  

23 In dit land leven nog beren en wolven. Ze spreken er een taal die lijkt 
op het Frans. Het grenst aan de Oekraïne en de Zwarte Zee.   

24 In dit land staat de Eiffeltoren. Het land is bekend om de wijn, de 
kaas en de stokbroden.   

25 De inwoners van dit land betalen niet met de euro, maar met de 
zloty. De polonaise komt uit dit land.   

26 Dit land ligt het meest westelijk van alle landen in de EU. Bono (van 
U2), Pierce Brosnan en Colin Farrell komen hiervandaan.  

27. Dit land ligt aan de Adriatische Zee. Een van de belangrijkste 
nationale symbolen is het šahovnica, het wit-rode schaakbord dat 
terug te vinden is in de vlag. 

 

 
 
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 - Zweden  
 

 


