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Noord-Amerika

JAARGROEP 8

DIT WEET JE NU!

LES 1

GROTE VERSCHILLEN

Langs de westkust van Noord-Amerika loopt een
grote bergketen, de Rocky Mountains. Vlak achter
deze bergketen liggen de prairies. Dat zijn grote, kale
grasvlaktes. Het is hier te droog voor bomen en planten. In het
zuiden van de Verenigde Staten zijn door smeltwater grote kloven
ontstaan. In het Engels heten die canyons.
Boven het land ontstaan soms smalle, harde wervelwinden. Ze zien
eruit als een lange slurf die uit een wolk steekt. Dat zijn tornado’s.
Harde wervelwinden die boven het warme zeewater in het Caribisch
gebied ontstaan, heten orkanen. Als een orkaan aan land komt, laat
hij een spoor van vernieling achter. Stormen die juist in heel koude
gebieden ontstaan, bij de Noordpool, nemen vaak sneeuw mee. Je
noemt ze: sneeuwstormen of blizzards.

LES 2

noemen we het oog.

WONEN IN NOORD-AMERIKA

In Noord-Amerika wonen veel verschillende mensen. De mensen
die er al woonden voordat de Europeanen kwamen, noem je native
Americans of oorspronkelijke bewoners. Dat zijn bijvoorbeeld de
Inuit en de indianen. De naam indiaan klopt eigenlijk niet. Columbus
noemde de bewoners van Amerika zo toen hij het werelddeel
ontdekte. Veel Amerikanen stammen af van de slaven die vanuit
Afrika naar Amerika zijn gebracht in de tijd van de slavernij.
Anderen komen uit Mexico. Sommigen zijn illegaal de grens
overgestoken, eigenlijk mogen ze niet in de VS zijn. De VS bestaat
uit 50 verschillende staten. De grenzen tussen die staten noem je
binnengrenzen. De grens tussen de VS en Mexico is een buitengrens.

LES 3

Het midden van de orkaan

Dit zijn Inuit. Wij noemen
ze ook wel Eskimo’s.

WERKEN IN NOORD-AMERIKA

De VS is een groot land. Het vee heeft er veel ruimte. Dat noem
je extensieve veeteelt. Cowboys helpen om alle dieren bij elkaar
te houden. Ook de gewassen groeien op enorme akkers. Dat heet
grootschalige landbouw. Een akker in het Caribisch gebied waarop
maar één gewas verbouwd wordt, heet een plantage. In Canada is
veel bosbouw.
Alles wat een land verkoopt of inkoopt, hoort bij de economie van
dat land. Door internet en vliegtuigen kunnen we nu producten
van over de hele wereld kopen. Dankzij deze globalisering kun je
niet alleen in de VS maar overal een Big Mac eten. De VS is ook op
andere gebieden heel machtig, bijvoorbeeld in de politiek. Het is een
wereldmacht.
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De VS heeft veel te vertellen
in de wereld.

