
Les 1   Warm en nat

In het tropisch 
regenwoud is het 
meestal rond de 
30 graden en het regent 
bijna elke dag. 
De tropische 
regenwouden liggen 
rond de evenaar,  
in Zuid-Amerika, 
Azië en Afrika. Er leven 
veel soorten dieren en 
planten. Het grootste tropisch regenwoud is het 
Amazonegebied. Er wonen indianen. Ze leven 
van jagen, visvangst en verzamelen. Hun manier 
van leven verandert de laatste jaren. Het tropisch 
regenwoud verdwijnt snel, omdat er steeds meer 
bomen worden gekapt. Dat heet ontbossing. 
Er worden bomen gekapt voor de landbouw, 
hout, stuwdammen en mijnen.

het tropisch regenwoud

Landschap met een warm en vochtig 
klimaat, bedekt met bos. 

het Amazonegebied

Het grootste tropisch regenwoud ter wereld, 
gelegen in Zuid-Amerika.

de indianen

Oorspronkelijke bevolking van het Amazonegebied. 
Ze leven van jagen, visvangst en verzamelen.

de ontbossing

Het verdwijnen van bos, doordat er bomen worden 
gekapt.

de woestijn

Landschap met een warm en droog klimaat, 
met weinig begroeiing.

de nomaden

Mensen die geen vaste woonplaats hebben, 
maar rondtrekken van plek naar plek.

de oase

Plaats in de woestijn waar water boven 
de grond komt.

de verwoestijning

Het groter worden van een woestijn.

de uitputting

De grond wordt minder vruchtbaar, omdat die te 
lang in gebruik is geweest als akker.

de uitdroging

De grond wordt steeds droger, omdat 
er minder regen valt.

Les 2   Warm en droog

Een woestijn heeft een 
warm en droog klimaat. 
Er groeit bijna niks. 
Woestijnen liggen verder 
van de evenaar dan 
tropisch regenwoud. 
De Sahara is een van de 
grootste woestijnen. Hij ligt 
in het noorden van Afrika. 
De bewoners zijn 
nomaden: ze trekken rond. 
Water en voedsel vinden ze bij een plek waar 
water boven de grond komt: een oase. 
Vroeger leefden nomaden van de 
karavaanhandel.
De woestijnen breiden zich uit. Dat heet 
verwoestijning. Het komt door uitputting: 
als akkers te lang gebruikt zijn, wordt de grond 
minder vruchtbaar. Het komt ook door 
uitdroging, omdat er minder regen valt.
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Les 3   Zuid-Amerika

Je kent de topografie van Zuid-Amerika. Op de 
volgende bladzijdes vind je een kaart met de 
topografie. Je moet alle topo:
•  kunnen schrijven zonder fouten. Vergeet de 

hoofdletters niet.
• kunnen aanwijzen.
• kunnen herkennen.

Een + betekent dat je deze topo alleen hoeft te 
leren als je leerkracht het zegt.

Zo leer je voor de toets

•   Bekijk de samenvatting.  

•    Leer de teksten en de  

dik gedrukte woorden.

•    Vraag iemand om je te  

overhoren.

De toets is op     

warm

Wie
Wat
Waar
Waarom
Hoe

Vind een antwoord

Soms heb je een vraag over de wereld.
In dit thema heb je geoefend met manieren 
om antwoorden te vinden en onderzoek te 
doen.

Les 1
Je kunt vragen bedenken over iets wat je wilt 
onderzoeken. Dat helpt je bij het vinden van een 
antwoord.

Les 2
Je kunt kaarten en grafieken bestuderen. 
Dat helpt je bij het vinden van een antwoord.

Les 3
Je kunt bedenken hoe het kan dat er 
verschillende antwoorden zijn op dezelfde 
vraag. Dat helpt je bij het vinden van een 
antwoord.
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Zuid-Amerika

 Werelddelen

 Zuid-Amerika

 Landen

 Argentinië
+ Bolivia
 Brazilië
 Chili
 Colombia
+ Ecuador
 Peru
 Suriname
 Venezuela

 Steden

 Brasilia
 Buenos Aires
+ Manaus
 Paramaribo
 Rio de Janeiro
 Santiago

 Eilanden

+ Aruba
+ Bonaire
 Curaçao

 Gebergten

 Andes

 Wateren

 Amazone
 Atlantische Oceaan
 Caribische Zee
 Grote Oceaan (Stille Oceaan)

Zo leer je de topografie voor de toets

•     Leer de spelling van de topo, bijvoorbeeld 

door deze over te schrijven van de kaart.

•     Dek de rechter kaart af en oefen tot je 

alle topo uit de lijst kunt aanwijzen op de 

linker kaart.

•     Dek nu ook de lijst af en oefen totdat je 

alle topo kunt benoemen.
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