Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H2 Landschappen in Afrika
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Les 1

Naam

Samenvatting Hoofdstuk 2
Doel: Om te leren

Overal anders

Op de aarde komen verschillende landschappen voor. Als je van
Nederland naar Zuid-Afrika vliegt, verandert het landschap van
weilanden en bossen in Europa in woestijnen in Afrika. Bij de evenaar
wordt het groener met vlaktes en regenwoud. Waar een bepaald
landschap voorkomt, heeft te maken met de stand van de zon en de
bolvorm van de aarde.

Les 2

Klimaten op aarde

De aarde is een deel van het zonnestelsel dat weer een deel is van de
Melkweg. Het heelal is oneindig groot. De aarde draait om de aardas.
Daardoor kennen we dag en nacht. Doordat de aardas schuin staat ten
opzichte van de zon, is het op het noordelijk halfrond ‘s zomers warmer
dan ‘s winters. De zon staat altijd recht boven het gebied tussen de
keerkringen, de tropen. Binnen de poolcirkel gaat de zon ‘s zomers niet
onder. Het tropisch regenwoudklimaat is een van de vijf
klimaatgebieden op aarde.

Les 3

Landschappen op aarde

Een savanne is een uitgestrekte grasvlakte met hier en daar wat bomen.
Er is een regentijd en een droge tijd. Twee droge klimaten vind je op de
steppe en in de woestijn. Op de steppe groeit nog wat gras, maar in de
woestijn nauwelijks. De Afrikaanse savannen zijn bekend om de vele
grote diersoorten. Op de steppe en savanne leven vooral nomaden met
hun vee. Vaak is er te veel vee en dit leidt tot overbegrazing, waardoor
de steppe een woestijn wordt. Boeren ploegen delen van de savanne
om, omdat de bevolking groeit.
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Les 4

Topografie Afrika

Je hebt van Afrika de belangrijkste landen geleerd en de belangrijkste
steden, gebieden en wateren. Het zijn: Marokko, Egypte, Sudan,
Nigeria, Ethiopië, Democratische Republiek Congo, Zuid-Afrika,
Kaapstad, Caïro, Lagos, Casablanca, Atlantische Oceaan, Rode Zee,
Indische Oceaan, Suezkanaal, Middellandse Zee, de Nijl en de Sahara.
Als je kaarten met elkaar vergelijkt, krijg je extra informatie. Je hebt nu
geleerd om informatie te halen uit de kaart Grondgebruik en de kaart
Landschappen. Die informatie ging over welke landbouw er in een
bepaald landschap plaatsvindt.
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