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Les 1

Naam

Samenvatting Hoofdstuk 3
Doel: Om te leren

Wonen in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten is een warm en droog gebied. Door Egypte stroomt
de rivier de Nijl. Boeren gebruiken het water voor hun akkers. Toeristen
gaan naar Egypte om de gebouwen van de oude Egyptenaren te zien.

Les 2

Verschillende culturen

Het Midden-Oosten bestaat voor een groot deel uit woestijn. De
meeste mensen zijn er moslim, hun geloof is de islam, hun gebedshuis
de moskee en hun heilige boek de Koran. Moslims willen één keer in
hun leven als pelgrim op bedevaart naar Mekka. In Israël wonen vooral
joden. Zij leven volgens de regels van het joodse geloof. Hun heilige
boek is de Thora en hun gebedshuis de synagoge. Tussen Israëliërs en
Palestijnen is al jarenlang een conflict. Beide bevolkingsgroepen vinden
dat ze recht hebben op Israël en de bezette gebieden.

Les 3

Olie en water

Meer dan de helft van alle aardolie in de wereld zit in het MiddenOosten in de grond. Vooral voor Saudi-Arabië is de oliewinning
belangrijk. Alle oliestaten werken samen om zo veel mogelijk geld voor
de olie te krijgen. Enkele families zijn schatrijk. Tijdelijke arbeiders doen
er het vuile werk voor weinig geld. Water is er schaars. Door middel van
irrigatie krijgen akkers water. In een oase is ook water aanwezig voor
landbouw. Geld en water zijn in het Midden-Oosten erg ongelijk
verdeeld. Daardoor leeft niet iedereen in welvaart.
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Les 4

Topografie Midden-Oosten

In deze les heb je de landen en belangrijkste gebieden, steden en
wateren van het Midden-Oosten geleerd. Het zijn: Egypte, SaudiArabië, Israël, Turkije, Irak, Iran, Ankara, Bagdad, Cairo, Teheran,
Jeruzalem, Mekka, de Middellandse Zee, de Perzische Golf, de Rode
Zee, de Nijl en het Suezkanaal.
Je hebt ook met een thematische kaart leren werken. Daarop staat één
onderwerp. Op een thematische kaart godsdiensten kun je aflezen
welke godsdiensten er zijn en hoe ze over de wereld verspreid zijn.

