Wijzer! Aardrijkskunde groep 7 – H5 Op vakantie in Zuid-Europa
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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 5
Doel: Om te leren

Zon, zand en zee!

De kusten van de Middellandse Zee zijn een echt vakantiegebied.
Miljoenen Nederlandse toeristen brengen er elk jaar hun vakantie door.
Dat heeft ook gevolgen voor de mensen die er wonen. Ze werken in een
restaurant of een hotel, of zijn reisgids of schoonmaker.

Les 2

Bestemming Zuid-Europa

Als mensen in hun vrije tijd op reis gaan, noem je dat toerisme. Een
toeristische bestemming heeft voorzieningen, zoals accommodaties, en
bezienswaardigheden. In toeristische gebieden is toerisme een
inkomstenbron voor veel mensen. Nadelen zijn dat rustige schone
gebieden worden volgebouwd en veranderen in drukke lawaaiige en
vervuilde plaatsen. In de bergen worden voor de aanleg van skipistes
bomen gekapt. Dat leidt tot erosie en meer lawines. Het hoogseizoen is
in een toeristisch gebied de drukste tijd van het jaar.

Les 3

Verkeer en vervoer

Een vrachtschip is een goedkoop maar langzaam vervoermiddel. Het
vervoert vooral bulkgoederen. In containers worden stukgoederen
vervoerd. Ze passen op schepen, treinen en vrachtauto’s. Vliegtuigen
zijn duur, bovendien vervuilen ze en verbruiken ze veel brandstof. Ze
vervoeren producten die snel bederven. Verkeer heeft een goede
infrastructuur nodig, zoals wegen, rails en luchthavens. In de bergen
gaat verkeer over een bergpas en hebben wegen vaak
haarspeldbochten. Tegenwoordig gaat veel verkeer door tunnels.

Les 4

Topografie Zuid-Europa
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Je hebt van Zuid-Europa de belangrijkste landen geleerd en de
belangrijkste steden, gebieden en wateren. Het zijn Portugal, Spanje,
Italië, Griekenland, Turkije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Albanië,
Malta, Cyprus, Servië, Madrid, Lissabon, Barcelona, Milaan, Belgrado,
Rome, Istanbul, Athene, Ankara, de Middellandse Zee, de Straat van
Gibraltar, de Po, de Pyreneeën en Sicilië. Op toeristische kaarten staan
bezienswaardigheden en trekpleisters, zoals bedevaartplaatsen.
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