Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H1 Landbouw in Zuid-Amerika
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Les 1

Naam

Samenvatting Hoofdstuk 1
Doel: Om te leren

Kilometers koffie

Veel voedsel dat we elke dag eten komt uit Zuid-Amerika, zoals
bananen en ananassen. Daar zijn verschillende soorten
landbouwbedrijven. Twee grote landen daar zijn Brazilië en Argentinië.

Les 2

Voedselleveranciers

In de tropen is het meestal warm en vochtig. Ze liggen aan beide kanten
van de evenaar. Het tropische klimaat is ideaal voor veel gewassen. Er
zijn geen seizoenen. In Argentinië is het klimaat droger. Er liggen
pampa’s. Die grasvlakten zijn geschikt voor extensieve veeteelt.
Grootgrondbezitters verbouwen meestal één soort gewas op hun
plantage. Ze werken voor de export en verkopen hun producten aan
multinationals. Kleine boeren pachten vaak hun land. Ze verbouwen
meerdere gewassen en zijn zelfvoorzienend.

Les 3

Het regenwoud verdwijnt!

Grote stukken regenwoud worden gekapt om er plantages aan te leggen,
voor bijvoorbeeld soja. Het is een belangrijk handelsgewas, net als
palmolie dat als biobrandstof wordt gebruikt. Door landonteigening
trekken kleine boeren naar de stad. Als boeren elk jaar hetzelfde gewas
verbouwen, vindt uitputting van de bodem plaats. Door ontbossing
ontstaat bodemerosie en droogt de bodem uit. Door corruptie is het vaak
moeilijk om het kappen van regenwoud tegen te gaan. Ecoproducten zijn gemaakt met zo weinig mogelijk schade voor het milieu.
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Les 4

Topografie Zuid-Amerika

In deze les leer je de landen en belangrijkste gebieden, steden en
wateren van Zuid-Amerika. Het zijn: Argentinië, Brazilië, Chili,
Colombia, Curaçao, Peru, Suriname, Venezuela, Paramaribo, Brasilia,
Rio de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Panamakanaal, Amazone,
Atlantische Oceaan, Caribische Zee, Grote of Stille Oceaan,
Panamakanaal en Andesgebergte. Op een thematische kaart kun je
informatie over een bepaald thema aflezen, zoals het grondgebruik in
een bepaald gebied. Je ziet dan hoe mensen er de bodem gebruiken.

