
Hello London! 

Wat moet je doen? 

Je maakt een informatiebord voor toeristen in Londen. Op het bord zie je 

in één oogopslag: de kaart van de stad London, informatie over de stad, 

foto’s en routes. 

 

Hoe moet je het doen? 

 Knip de onderstaande teksten (1 t/m 8) en foto’s (A t/m P ) uit 

langs de stippellijn. 

 Lees de teksten en bekijk de foto’s 

 Leg de teksten bij kaart 1 en de foto’s bij kaart 2 zo dicht 

mogelijk bij de plaats waarover het gaat.  

 Zodra je klaar bent, laat je de meester de kaarten controleren. 

Als alles goed ligt, mag je de bronnen vastlijmen. 

 Daarna zijn er twee mogelijkheden: 

- Of je zet de cijfers en letters die op de bronnen staan, op de 

juiste plaats in de kaart. 

- Of je trekt lijnen van de verschillende bronnen naar de 

bijbehorende plek op de kaart.  

 

Wat moet je doen als je er niet uitkomt? 

Raadpleeg het internet of leg de teksten of foto’s waar je niet uitkomt 

apart.  

 

Wat moet je doen als je klaar bent? 

Maak eerst de vragen voor kaart 2. Als je dat ook hebt gedaan kies je 

een bezienswaardigheid uit Londen en maak je er een poster van. De 

poster maak je op een A3 papier met plaatjes en tekst. 

 

Hoeveel tijd heb je? 

Je hebt een half uur de tijd (presentatie staat hier buiten) 

 

Wat wordt er met je werk gedaan? 

Je werk wordt opgehangen in de klas en vergeleken met het werk van je 

klasgenoten.  



1. Dit is de grootste stad van 

Engeland, het is tevens de 

hoofdstad. 

2. Vanuit deze plaats vertrekt 

een veerboot/trein naar het 

eiland Douglas  

3. De hoogste berg in het 

Verenigd Koninkrijk is ……….. 

(D3) 

4. Als je dwars door Engeland 

rijdt van Manchester (zuiden) 

naar New Castle (Noorden) is 

dat ongeveer …. Kilometer  

5. Deze redelijk kleine plaats 

met minder dan 100000 

inwoners is een ideale 

vakantiebestemming! De stad 

ligt aan de rivier, op ongeveer 

100 meter hoogte en ligt op 

de rijksdeelgrens.  

6. Dit kanaal ligt tussen 

Inverness en Fort William en is 

in de bergen.  

7. Deze eilanden worden ook 

wel de Scilly eilanden 

genoemd (C7) 

8. De hoogste berg in Wales is 

……. meter 

 

A) Big Ben 

 

B) London Eye 
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C) Tower Bridge 

 
D) Oxford Street 

 

 
E) London ZOO 

 

F) Buckingham Palace 

 
G) British Museum  

 

 

H) Planetarium & Madame 

Tussauds’ 
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I) St. Pauls Cathedral  

 
 

J) Tower of London 

 

K) The Globe 

 

L) London Bridge 

 

  

M) Hyde park  

 

 

N) River Thames 
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O) University College London 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

P) King’s Cross 
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Antwoorden:         Kaart 2 

1) Kim en Jan zijn op vakantie in Londen en zijn nu op Stamford 

Street. Ze willen graag naar het British Museum. Geef met blauw 

de kortste route aan. 

 

2) Sven is moe en wilt graag naar zijn hotel op de Victoria en neemt 

daarom de metro. Sven is op dit moment bij de Tower of London. 

Bij welk Metrostation stapt Sven als eerst in en bij welk station 

stapt hij weer uit? Sven wilt de kortste route en hij wilt zo snel 

mogelijk bij het hotel zijn. 

 Beginstation: London Bridge 

 Eindstation: Charing Cross 

 

3) Waar zie je deze personen terug? 

 A) Big Ben 

 B) University College London 

 C) Tower Bridge 

 D) Buckingham Palace 
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Vragen:          Kaart 2 

1) Kim en Jan zijn op vakantie in Londen en zijn nu op Stamford 

Street. Ze willen graag naar het British Museum. Geef met blauw 

de kortste route aan. 

 

2) Sven is moe en wilt graag naar zijn hotel op de Victoria en neemt 

daarom de metro. Sven is op dit moment bij de Tower of London. 

Bij welk Metrostation stapt Sven als eerst in en bij welk station 

stapt hij weer uit? Sven wilt de kortste route en hij wilt zo snel 

mogelijk bij het hotel zijn. 

 Beginstation: ……………………… 

 Eindstation: ……………………….. 

 

3) Waar zie je deze personen terug? 

 A) Big Ben 

 B) University College London 

 C) Tower Bridge 

 D) Buckingham Palace 

 

Knip het plaatje uit en plak het bij de juiste bezienswaardigheid. 
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Kaart 1: Verenigd Koninkrijk  

Schaal = 1 : 4500000 dus 1 cm is 4500000 cm 

 



Kaart 2: London 

 


