OPDRACHTEN
DISCOVERY
Bij deze opdrachten gebruik je het programma Google Earth (GE).
Start het programma op. En doe de opdrachten!
LET OP: zorg dat in GE de volgende hebt aangevinkt: In het menu “weergave” moet je een
“statusbalk” aanklikken (als dat nog niet is gebeurd!). Als er al een vinkje voor staat dan
hoeft het niet!
1. Linksboven staat „vliegen naar‟.Vul hier Europa in. Klik daarna op ENTER.
a. Ben je nu aan het inzoomen of uitzoomen?
b. Op welke hoogte stopt GE?
2. Tik nu Nederland in. Klik daarna op ENTER.
a. Op welke hoogte kijk je nu naar Nederland?
b. Je ziet nu meer details dan op het beeld van Europa.
Schrijf 3 dingen op die je nu wel ziet maar die op het beeld van Europa niet
zichtbaar waren.
3. Links onderin staat een overzicht van verschillende lagen.
Klik op wegen. Welke soort wegen verschijnt nu in beeld?
(schakel het vinkje weer uit door er weer op te klikken)
4. Tik nu Zoetermeer in.
a. Op welke hoogte kijk je nu?
b. Schrijf 3 dingen op die je nu wel kunt zien, maar die op de kaart van
Nederland bij vraag 2 niet te zien waren.
Op het beeld van Zoetermeer is nog niet duidelijk te zien waar jij woont. Je moet dus gaan
inzoomen.

GA VERDER OP DE VOLGENDE BLADZIJDE!

5. Zoek je eigen huis op.
Boven in de menubalk zie je een punaise. Klik deze aan en zet de punaise op het huis waar
je woont. Let op: het scherm wat je ziet moet je even een stukje opschuiven om de punaise te
kunnen verplaatsen (zie afbeelding hieronder)!

PAS OP! DIT LOSSE
SCHERM EERST
VERPLAATSEN!

Heb je de punaise op de juiste plek gezet? Klik dan in het schermpje wat je even verplaatst
hebt: Hier woon ik. Klik daarna op OK.
6. Zoek het Oranje Nassau College op. Klik weer op de punaise in het bovenste menu.
Schuif het schermpje weer even aan de kant en zet de punaise op de juiste plek.
7. Het enige wat we nu nog moeten doen is de punaise veranderen in een ander
symbool. Hoe? Links in het scherm zie je staan Oranje Nassau College(zo heb je de
punaise als het goed is genoemd). Klik daar met je rechtermuisknop op. En kies
daarna voor eigenschappen.Klik het menu wat te voorschijn komt op de punaise. Je
ziet nu verschillende symbolen waaruit je kunt kiezen. Kies er zelf eentje uit en
klik op OK. Daarna klik je nog een keer op OK om het schermpje weg te krijgen.
8. Sla nu op. Dat doe je als volgt: klik helemaal bovenin op „bestand” daarna op
„opslaand” en daarna “plaats opslaan als”. Geef het bestand een naam (bijvoorbeeld
GE discovery paragraaf 1) en sla het op in het mapje Aardrijkskunde (hoofdstuk
1).
9. Sluit GE af.

