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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 4
Doel: Om te leren

Werken in Polen

In dit hoofdstuk heb je geleerd over industrie en samenwerking in
Europa. Je hebt geleerd waarom op sommige plaatsen veel fabrieken
staan en dat er afval is bij het maken van producten. Ook heb je geleerd
dat Europese landen samenwerken en regels afspreken.

Les 2

De Europese Unie

De Europese Unie is ontstaan om nieuwe oorlogen te voorkomen. 28
landen werken samen en maken afspraken op allerlei gebieden, zoals de
economie, het milieu, het verkeer en de landbouw. De Europese
Commissie is de regering van de Europese Unie en bedenkt wetten. Het
Europees Parlement moet die wetten goedkeuren. In achttien landen
van de Europese Unie kun je met de euro betalen. Er is vrije handel en
vrij verkeer van goederen en mensen. Het milieu in Europa wordt
beschermd door milieuregels.

Les 3

Industrie in Oost-Europa

Oost-Europa is rijk aan grondstoffen. Die worden in mijnen uit de
bodem gehaald. Dat heet mijnbouw. Daarbij wordt soms gif gebruikt
dat het milieu vervuilt. De vestigingsplaats van een fabriek hangt
bijvoorbeeld af van de aanvoer van grondstoffen of de aanwezigheid
van arbeiders. Voor arbeidsintensief werk zijn veel arbeiders nodig.
Industrie ontstond vroeger in de buurt van grondstoffen. Kerncentrales
leveren elektriciteit maar werken met levensgevaarlijke straling. Een
ongeluk kan tot een milieuramp leiden.

Les 4

Topografie Oost-Europa

Grondstoffen
Steenkool (1 mm = 2 mln ton)
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Bruinkool (1 mm = 5 mln ton)

Je hebt van Oost-Europa de belangrijkste landen geleerd en de
belangrijkste steden, wateren en gebergten. Het zijn: Roemenië,
Bulgarije, Oekraïne, Rusland, Moskou, Sint-Petersburg, Boekarest, het
Oeralgebergte, de Kaukasus, de Kaspische Zee, de Zwarte Zee, de
Wolga en de Donau. Op een grondstoffenkaart worden grondstoffen
op verschillenden manieren aangegeven. Je kunt zien waar ze in de
grond zitten. Je kunt op de staafdiagrammen aflezen hoeveel er elk jaar
uit de grond wordt gehaald.
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