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Les 1

Naam

Samenvatting Hoofdstuk 4
Doel: Om te leren

Werken in China

In China en andere Aziatische landen worden veel producten gemaakt
die je hier in Nederland kunt kopen. Veel Chinezen trekken van het
platteland naar de stad om daar werk te vinden in de industrie. Hun
ouders blijven achter op het platteland. Grote landen in Azië zijn China,
Rusland en India. Rusland ligt voor een deel in Europa.

Les 2

Made in China

China is een lagelonenland. Daar laten bedrijven uit de hele wereld hun
producten goedkoop maken. Door die globalisering kopen wij in
Nederland Chinese producten. Een groot probleem voor China is het
gevaar voor overbevolking. Al jarenlang probeert de regering met de
eenkindpolitiek de bevolking niet te hard te laten groeien. De Chinese
industrie heeft delfstoffen nodig als grondstof. Die worden uit het
buitenland gehaald. Steenkool geeft vervuiling. Voor duurzame energie
worden waterkrachtcentrales gebouwd.

Les 3

Nadelen van de groei

De enorme groei van de industrie geeft grote problemen. Het
waterverbruik is veel te groot en veel water is sterk vervuild. Fabrieken
en steden lozen ongezuiverd afvalwater op rivieren. Dat geeft
watervervuiling. Fossiele brandstoffen als steenkool geven veel
luchtvervuiling, wat tot smog kan leiden. Door migratie van het
platteland naar de grote steden ontstaan er ook problemen. Er is een
tekort aan voorzieningen en woningen. Veel migranten worden slecht
betaald en behandeld.
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Les 4

Topografie Azië

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 Bevolking kun je aflezen hoe de
bevolking over een land verspreid is.
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