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Les 1

Naam

Samenvatting Hoofdstuk 5
Doel: Om te leren

Werken voor je geld

De Verenigde Staten is een groot land. Veel mensen verdienen er hun
geld met dienstverlening. Op de beurs wordt gehandeld in aandelen.
Mensen verdienen hun geld met het kopen en verkopen daarvan.
Daarbij zijn computers onmisbaar. Oceanië bestaat uit Australië,
Nieuw-Zeeland en tienduizenden eilanden.

Les 2

Geld verdienen

Aan de westkust van de Verenigde Staten ligt Silicon Valley. In dit gebied
liggen veel internetbedrijven. Deze internetindustrie ontwikkelt
software voor andere bedrijven. Hightechbedrijven hebben hoog
opgeleide mensen nodig. Ze ontwerpen moderne producten die ergens
anders worden gemaakt. De Verenigde Staten is een rijk land met een
grote economie. Het land is rijk aan grondstoffen en goede
landbouwgrond. Veel laaggeschoolde Mexicanen werken als
seizoenarbeider in de Verenigde Staten. Velen wonen en werken er
illegaal.

Les 3

Een bijzonder soort toerisme

Nieuw-Zeeland heeft als toeristische attractie zijn prachtige natuur. Het
land verdient veel geld aan de vele toeristen. Toerisme kan schade
toebrengen aan de natuur. Met ecotoerisme probeert Nieuw-Zeeland
de natuur te beschermen. Australië trekt ook toeristen. Het binnenland,
de outback, is droog en dunbevolkt. Boerderijen liggen er ver uit elkaar.
Veel toeristen gaan naar de eilanden van Oceanië om te duiken bij
koraalriffen. De eilanden zijn toppen van onderzeese vulkanen. Bij het
strand ligt vaak een lagune.
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Les 4

Topografie Noord-Amerika en Oceanië

Je hebt van Noord-Amerika en Oceanië de belangrijkste landen geleerd
en de belangrijkste steden, gebieden en wateren. Het zijn: Californië,
Alaska, Los Angeles, Chicago, Washington, Montreal, New York,
Mexico Stad, Sydney, de Noordelijke IJszee, de Atlantische Oceaan en
de Grote Oceaan.
Je hebt geleerd om informatie te halen uit een kaart over mijnbouw en
industrie. Die informatie ging over welke delfstoffen er uit de bodem
worden gehaald en waar belangrijke industriegebieden liggen.

