thema 2 - Van krot tot kasteel

o

Samenvatting
^EL les 1 - Oost west, thuis best
Niet elke plek is even geschikt om te wonen. Hoe mensen in een bepaald gebied wonen, hangt af
van de ligging, het klimaat, het landschap, de welvaart en het overheidsbeleid.
Door de ligging kan een gebied last hebben van natuurgeweld, zoals overstroming,en en orkanen.
Huizen in koude gebieden hebben dikke muren en kleine ramen om de warmte binnen te houden.
ln een landschap met veel ijs worden huizen op palen gebouwd. ln een vlak landschap bij zee staan
dijken om het water tegen te houden. Ook welvaart speelt een rol: wat de één ziet als rijkdom,

o

vindt de ander niet de moeite waard.
De overheid kan niets doen aan het klimaat en de ligging van het land. Maar ze kan wel geld
uitgeven om de nadelen van de ligging te beperken. Daardoor verbeteren de leefomstandigheden.

^EL les 2 - Topografie: Plaatsen om te wonen
Leer de topografische namen van deze les.

Om aan te kunnen geven waar een plek op aarde ligt, zijn op kaarten lijnen getrokken en
genummerd. Breedtegraad nul is de evenaar. De andere breedtegraden lopen evenwijdig hieraan.
De lengtegraden lopen van pool tot pool. De nulmeridiaan loopt vlak bij Londen. Nederland ligt
ten noorden van de evenaar (noorderbreedte) en ten oosten van de nulmeridiaan (oosterlengte).

ÆIL les 3
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Wonen wereldwijd

Hoe je huis eruitziet, hangt af van de plek waar je woont, het klimaat, de welvaart en hoe je leeft.
De nomaden in Mongolie wonen in gers die ze gemakkelijk mee kunnen nemen. ln lndonesiê
wonen zeezigeuners in paalwoningen in zee. ln Tokyo wonen mensen in microappartementen. Op
het platteland in Mali zijn de boeren zelfvoorzienend.
ln de toekomst zullen onze huizen er anders uitzien. Wetenschappers voorspellen dat de
wereldbevolking tot 2050 bl¡jft groeien en dat steeds meer mensen in de stad gaan wonen.
Onze huizen worden kleiner omdat er minder ruimte is. Door klimaatveranderingen komt er meer
wateroverlast. Ook gaan mensen meer reizen.

Æl

les 4

-

Dicht bij elkaar

ln een wereldstad wonen meer dan één miljoen mensen. Een wereldstad is belangrijk in de wereld.
Er zijn multinationals en grote banken gevestigd. Er worden politieke besluiten genomen. Er

gebeurt veel op het gebied van kunst, mode en muziek. En ze zijn goed bereikbaar via snelwegen
en vliegvelden.
Door verschillen in ligging, klimaat, landschap en welvaart zien wereldsteden er niet allemaal
hetzelfde uit.
Mensen trekken van het platteland naar de stad omdat daar werk is en omdat er meer
voorzieningen zijn. De steden worden groter. Er worden wolkenkrabbers gebouwd om plaats te
maken voor nog meer mensen. ln steden in arme landen ontstaan krottenwijken, zoals in Rio de
Janeiro in Brazilië en in Mumbai in lndia. Voorbeelden van rijke wer:eldsteden zijn Parijs, Tokyo en

o

New York.
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ÆL les 1 - Oost west, thuis best
de savanne
Een savanne is een grote grasvlakte in een
warm gebied, met hier en daar wat bomen.

o

het natuurgeweld
Natuurgeweld is de enorme kracht van de
natuur die vernietigend werkt, zoals een
aardbeving.
het overheidsbeleid
De manier waarop de overheid zaken aanpakt
en regelt, noem je overheidsbeleid.
de leefomstandigheden.........,.......
Leefomstandigheden zijn alle kenmerken van
de situatie waarin mensen leven.

ÆIl les 2 - Topografie: Plaatsen om te
wonen

o

de breedtegraad
Een breedtegraad is een denkbeeldige cirkel
rondom de aarde, evenwijdig aan de evenaar
de lengtegraad ...........
Een lengtegraad is een denkbeeldige halve
cirkel tussen de noord- en de zuidpool.
De nulmeridiaan .........
De nulmeridiaan is de lengtegraad met
nummer 0.

^EEL

les 3

@

Wonen wereldwijd

de nomade
Een nomade is iemand die niet op een vaste
plek woont, maar van de ene naar de andere
plek trekt.
zelfvoorzienend ..........
Je bent zelfvoorzienend als je zelf alles
produceert wat je nodig hebt.

ÆIL les 4

-

Dicht bij elkaar

de wereldstad.............
Een wereldstad is een enorme stad die invloed
heeft op de hele wereld.
de multinational...........
Een multinational is een bedrijf dat vestigingen
heeft in verschillende landen.
de verstedelijking.........
Verstedelijking is het verschijnsel dat dorpen op
het platteland uitgroeien tot steden.
de wolkenkrabber
Een wolkenkrabber is een heel hoog gebouw
met woningen of kantoren.
de krottenwijk. ... .........
Een krottenwijk is een arme, overbevolkte wijk
met kleine, vervallen huisjes zonder schoon
water.
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