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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 3
Doel: Om te leren

Wonen in Berlijn

Berlijn is een grote stad. Er wonen en werken miljoenen mensen. Overal
zijn wegen en kantoorgebouwen. Er is van alles te doen. Je kunt er naar
een museum, maar ook shoppen en naar de bioscoop. En in het centrum
is het altijd druk.

Les 2

Verschillen in Europa

In Europa worden veel verschillende talen gesproken. Engels, Frans,
Portugees en Spaans zijn wereldtalen. Na de Tweede Wereldoorlog was
Europa verdeeld in West- en Oost-Europa met als grens het IJzeren
Gordijn. In Oost-Europa leefden de mensen volgens de ideeën van het
communisme. In Noordwest-Europa zijn de lonen hoger en worden
meer luxegoederen verkocht. Die levensomstandigheden leiden tot
immigratie van Oost-Europeanen naar West-Europa. Naar het
buitenland verhuizen heet emigratie.

Les 3

Wonen in een stad

In een stad is de bevolkingsdichtheid groter dan daarbuiten. De
verdeling van mensen over een gebied heet bevolkingsspreiding.
Groeien dorpen aan een stad vast, dan ontstaat er een groot stedelijk
gebied. Veel mensen verhuizen van het platteland naar een stad, omdat
daar werk is en ook meer voorzieningen zijn. Door deze migratie
groeien steden nog meer. Door migratie wonen er verschillende
bevolkingsgroepen in een stad. Een universiteit trekt jonge mensen aan.
Na hun studie blijven ze vaak in zo’n studentenstad wonen.
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Les 4

Topografie Midden-Europa

Je hebt van Midden-Europa de belangrijkste landen geleerd en de
belangrijkste steden en wateren. Het zijn: Duitsland, Hongarije,
Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Polen, Slowakije, Zwitserland, Berlijn,
Keulen, Geneve, Wenen, Budapest, Warschau Hamburg, Bern,
München, Bratislava, Praag, de Rijn, de Alpen, het Ruhrgebied en de
Donau. Op sommige kaarten staan pictogrammen waaraan je snel iets
kunt herkennen, zoals een bushalte en een vliegveld. Een voorbeeld
van zo’n kaart is een metrokaart.
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