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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 1
Doel: Om te leren

Boeren in Frankrijk

Boeren zijn afhankelijk van het weer voor hun oogst. Voor landbouw
heb je zon en regen nodig, maar niet te veel en ook niet te weinig. Het
mag ook niet te koud zijn. Een oogst kan mislukken als het te nat of juist
te droog is. In Nederland kunnen boeren andere gewassen verbouwen
dan in Frankrijk.

Les 2

Het weer in Europa

Het weer wordt bepaald door de temperatuur, de wind en de
hoeveelheid neerslag. Het klimaat is het soort weer dat normaal is voor
een gebied. Het klimaat bepaalt welke gewassen er in een gebied
kunnen groeien. Een zeeklimaat heeft zachte winters en koele zomers.
Het Middellandse Zeeklimaat heeft hete zomers en regenachtige
winters. Een landklimaat kent hete zomers en strenge winters. Een
hooggebergteklimaat komt in de bergen voor en een poolklimaat in het
hoge noorden. Beide koude klimaten zijn niet geschikt voor landbouw.

Les 3

Voedsel produceren

Het meeste voedsel dat wij eten, komt uit Europa. Het wordt
geproduceerd door boeren en vissers. Kleine boeren en vissers
produceren voor de lokale markt. Grote boeren produceren voor de
export. Daarmee verdienen landen geld. Noord-Frankrijk is de
graanschuur van Europa. Er zijn ook kleine en grote vissers. Grote trawlers
zijn varende visfabrieken. Ze vissen vaak zoveel vis weg, dat er sprake is
van overbevissing. Om te voorkomen dat vissoorten verdwijnen, mogen
vissers alleen een afgesproken hoeveelheid vis vangen.
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Les 4

Topografie West-Europa

In deze les leer je de landen en belangrijkste gebieden, steden en
wateren van West-Europa. Het zijn: Luxemburg, België, Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Brussel, Antwerpen, Luxemburg (stad),
Parijs, Lyon, Bordeaux, Marseille, Londen, Glasgow, Liverpool, Dublin,
de Schelde, de Seine, de Rhône, de Theems, Het Kanaal en de
Atlantische Oceaan. Op een klimaatkaart kun je aflezen welk klimaat bij
een land of gebied hoort. Sommige landen hebben meer dan één
klimaat.
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