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Zuid-Amerika en Antarctica

JAARGROEP 8

DIT WEET JE NU!

LES 1

TWEE VERSCHILLENDE WERELDEN

Langs de westkust van Zuid-Amerika ligt de Andes.
Dat is een enorm hooggebergte. In het zuidoosten is
het vlak en vind je de pampa’s. Het Amazoneregenwoud
is het grootste regenwoud ter wereld. Nergens leven zo veel
verschillende soorten planten en dieren. Op Antarctica leven juist
heel weinig dieren. En er groeien nauwelijks planten. Het continent
is bedekt met een grote ijskap. In poolstations wonen en werken
onderzoekers. Verder woont er niemand. Midden op Antarctica ligt
de zuidpool; het zuidelijkste punt van de aarde.

LES 2

is van niemand.

EEN BONTE MIX

In Zuid-Amerika wonen veel mensen die oorspronkelijk uit een ander
werelddeel komen, zoals Portugezen, Spanjaarden, Afrikanen en
Hindoestanen. De indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van
Zuid-Amerika. Zij zijn inheems. De Inca’s zijn een indianenvolk dat
zo’n 500 jaar geleden een groot rijk had in de Andes. De cowboys
van Zuid-Amerika noem je gaucho’s. Zij leven op de pampa’s. Maar
veel mensen wonen in de steden. Een stad met miljoenen inwoners
noem je een metropool.
Brazilië vormt samen met Rusland, India en China de BRIC-landen.
In die landen gaat het goed met de economie. Bijna de helft van
de wereldbevolking woont in een van de BRIC-landen. Maar er zijn
daar ook veel mensen die geen werk hebben. Zij wonen vaak in een
sloppenwijk.

LES 3

Het grote werelddeel Antarctica

Waterleidingen en riolering ontbreken
vaak in sloppenwijken.

D E S C H AT T E N VA N Z U I D - A M E R I K A

In de bodem van Zuid-Amerika zitten veel delfstoffen, zoals ijzererts
en koper. Die liggen dicht onder het oppervlak. De mijnwerkers
werken vooral in de dagbouw. Brazilië is een van de rijkste landen
van Zuid-Amerika. Doordat er zoveel mensen wonen, heeft Brazilië
een grote afzetmarkt. Brazilië exporteert ook veel. Bijvoorbeeld
tropisch hardhout. Daar is veel vraag naar, omdat het lang meegaat.
Om tropisch hardhout te winnen moeten er veel bomen gekapt
worden. Dat zorgt voor de ontbossing van het Amazoneregenwoud.
De stukken land waar het bos gekapt is worden bijvoorbeeld
gebruikt voor de landbouw. In Brazilië wordt veel soja verbouwd.
Daar maken ze veevoer en biobrandstof van. Of sojamelk en tofoe.

Bomen van hardhout groeien
heel langzaam.
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