
IN EEN LAND HIER
VER VANDAAN...



1

6

2
3
4
5

7

Kies voor projecten

Klik op Nieuw project

Ga terug naar earth.google.com

Voeg het KML-bestand toe
vanuit jouw Google Drive of
vanaf jouw computer

Kies voor Presenteren en ga op reis! 

IN EEN LAND HIER
VER VANDAAN...

OP REIS OVER DE WERELD
In een land hier ver vandaan... bevat 50 verhalen over plekken die de wereld zo bijzonder
maken. Over oude en nieuwe wereldwonderen, zoals de piramide van Cheops en de Taj
Mahal, maar ook over volkeren van toen en nu, zoals de Grieken en de Romeinen, de
Maori's en de Aboriginals. Sommige plekken lijken bijna te sprookjesachtig om waar te zijn,
maar ze bestaan echt. Hoe mooi is het, als je deze wereld nog dichterbij kan halen dan
"slechts" via dit boek? 

De reis in die je in het boek maakt, kan je nu ook maken in Google Earth. Je ziet de
plekken op de kaart, de onderlinge afstand van elkaar, de gebouwen in 3D en Pegman kan
de klas meenemen in een wandeling in de omgeving. Dit zou je in de onderbouw op het
digibord kunnen doen, terwijl je de midden- en bovenbouw misschien wel zelf op
ontdekking laat gaan. Lees eerst het hoofdstuk voor en ga dan virtueel op pad! 

Open de bijgevoegde link

Via de drie puntjes, kies je voor 
Exporteren als kml-bestand. Sla dit op.



OP REIS OVER DE WERELD
Linksonderin vind je de Inhoudsopgave.
Middels de pijltjes vlieg je van de ene
locatie naar de andere. Door links op
de streepjes te klikken, kan je zelf
sneller navigeren. 

Rechtsboven verschijnt steeds een informatiekaart.
Door op "Meer informatie" te klikken krijg je een wat
uitgebreidere tekst. Tevens kan je daar door wat
foto's heenbladeren. Deze kan je vergroten door er
op te klikken. 

Rechtsonder staan een aantal
snelknoppen. Het kompas laat je 

de kaart draaien in een gewenste 
postie. De knop 3D wisselt tussen

een 3D en een 2D weergave. 

Als je het poppetje aanklikt,
Pegman, wordt deze oranje. Op de

kaart verschijnen blauwe straten. Je
kan Pegman hierheen slepen en zo

zelf wandelen door de omgeving.

VEEL PLEZIER!
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