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 LES 1        

TWEE 
VERSCHILLENDE 

WERELDEN

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  In de meeste landen in Midden- en 

Zuid-Amerika spreken de mensen Spaans.

De rivier de Amazone stroomt door 
het Amazoneregenwoud.

Een wereld van verschil

* Je zegt: . Dit is 

Spaans. Het betekent: veel plezier!

Hallo allemaal! Ik ben 
Doortje. Fijn dat je weer kijkt 
naar ‘Wereldzaken op Reis’.
Vandaag de eerste afl evering 
over onze reis naar Zuid-
Amerika en Antarctica.
¡Pásalo bien!*

40

 opdracht 1
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

E R G E N S  A N D E R S

Waar hebben we zulke enorme 

grasvlaktes eerder gezien? Precies, 

in Noord-Amerika! Daar heten ze 

alleen anders: prairies.

Zuid-Amerika is prachtig. Er is zo veel 
te zien! Langs de westkust ligt een 

enorm hooggebergte: de Andes.

Hoe dichter je bij Antarctica komt, 
hoe kouder het wordt. In het zuiden 

glijden grote gletsjers langzaam in zee.

Op de plek waar ik nu 
sta, is het heel vochtig. De 

gemiddelde temperatuur is 
28-30 °C. Het hele jaar door! 
En het wordt nooit kouder dan 
16 °C. Weet jij waar ik ben?

Geen zin om hoge bergen te beklimmen? Dan 
moet je in het zuidoosten zijn: daar liggen de 

pampa’s. Dat zijn uitgestrekte grasvlaktes met 
grote kuddes runderen, paarden en schapen.

41

 opdracht 2
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Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 3

Er zijn ongeveer 60 poolstations op Antarctica.

Antarctica: de koudste plek op aarde

Groot en stil

Het werelddeel van de 
pinguïns

42

 opdracht 3
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Als je de aardbol een 
stukje draait, kun je 

goed zien welke vorm 
Antarctica heeft.

Het zuidelijkste punt op aarde.

De zuidpool

Ant Arctis

Niemands bezit

43

 opdracht 4

WZ-WB-gr8-thema-3-en-5.pdf   5 18-12-2014   13:41:44



Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 5

Ken jij de landen, gebieden en 
wateren van Zuid-Amerika?

In Venezuela vind je het 
grootste meer van 
Zuid-Amerika. Midden 
op het meer kunnen 
toeristen overnachten 
in hutten op palen.

In het noorden van Chili ligt de 
droogste woestijn ter wereld. Er 
valt hier gemiddeld 1 millimeter 
regen per jaar.

Op de grens van Chili en Argentinië 
ligt de hoogste berg van de Andes. 
Deze berg is bijna 7000 meter hoog.

44

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT 

Een stukje van het Amazoneregenwoud 
ligt in Suriname. Dit land was vroeger 
een Nederlandse kolonie. In het 
Amazoneregenwoud valt gemiddeld 
16 meter regen per jaar. Voor een 
regenpak is het hier veel te warm. Neem 
daarom een paraplu mee!

De Amazone is niet zomaar een rivier. Ze is op 
sommige plekken zo breed dat je de overkant 
bijna niet kunt zien. Bij de monding van de 
Amazone stroomt er maar liefst 190 miljoen liter 
water per seconde in de Atlantische Oceaan.

Nog niet genoeg water gezien? Op 
de grens van Brazilië en Argentinië 
vind je de grootste watervallen van 
Zuid-Amerika. Ze zijn 2700 meter 
breed en 80 meter hoog! Je snapt 
zeker wel waarom dit de grootste 
publiekstrekker van Zuid-Amerika is?

45

 opdracht 6
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 LES 2        

EEN 
BONTE MIX

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 1

Welkom terug bij ‘Wereldzaken op Reis’. 
Vandaag de tweede afl evering. Deze gaat 
helemaal over de mensen in Zuid-Amerika.

Indiaan uit het 
Amazoneregenwoud.

Deze ruïnes van een oude Inca-stad 
liggen hoog in de bergen van Peru.

Indiaanse uit de Andes.

Indianen

Een bekend 
indianenvolk 
waren de 
Inca’s. Zo’n 
500 jaar 
geleden 
hadden zij 
een groot rijk 
in de Andes.

46

 opdracht 1

WZ-WB-gr8-thema-3-en-5.pdf   8 18-12-2014   13:41:46



 
opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

WEET JE  HET NOG?

C  In 1492 ontdekt de ontdekkingsreiziger 

Christoffel Columbus Amerika.

Voorouders uit de hele wereld

Cowboys

kautsjoo

Gaucho.

Zuid-Amerikanen: 
een mengelmoes 

van mensen uit de 
hele wereld.

47

 opdracht 2
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Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 3

Metropolen van Zuid-Amerika.

São Paolo 20,9 miljoen inwoners

Buenos Aires 13,8 miljoen inwoners

Rio de Janeiro 12,4 miljoen inwoners

Santiago 5,9 miljoen inwoners

Met miljoenen bij elkaar

BRIC-landen

48

 opdracht 3

São Paulo is de grootste stad van Zuid-Amerika.

Brazilië Rusland India China
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Dit is Emilio. Emilio 
woont in een sloppenwijk 

in Rio de Janeiro. Elke dag 
gaat hij naar een van de 
vuilnisbelten van de stad. 
Tussen het afval zoekt hij 
naar spullen waarmee hij 
misschien nog wat geld kan 
verdienen.

Strand in 
Rio de Janeiro.

Miljoenen Zuid-Amerikanen 
wonen in een sloppenwijk.

Wijken van de rijken

Wijken van de armen

49

 opdracht 4
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Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 5

Ken jij de landen 
en plaatsen van 

Zuid-Amerika?

In de Caribische Zee ligt Curaçao. 
Dit eiland hoort bij Nederland. De 
huizen in de hoofdstad Willemstad 
zien eruit als Nederlandse huizen. 
Maar wel met een vrolijk kleurtje …

Paramaribo is de hoofdstad 
van Suriname. Het is geen 
metropool, zoals veel andere 
Zuid-Amerikaanse steden. 
Toch woont bijna de helft van 
de inwoners van Suriname in 
Paramaribo.

Santiago is de 
hoofdstad van Chili. 
Aan de ene kant van 
de stad ligt de Grote 
Oceaan en aan de 
andere kant het 
Andesgebergte.

50

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT 

Brasília is pas sinds 1960 de 
hoofdstad van Brazilië. 
Daarvóór was Rio de Janeiro 
de hoofdstad. In Brasília zie 
je veel moderne gebouwen, 
zoals deze bijzondere 
kathedraal.

Het beroemdste standbeeld van Zuid-Amerika 
staat in Rio de Janeiro. Het heet ‘Christus de 
Verlosser’ en het is bijna 40 meter hoog en 
bijna 30 meter breed. Vanaf een berg kijkt het 
standbeeld uit over de stad.

Buenos Aires is de 
hoofdstad van 
Argentinië. Dwars 
door Buenos Aires 
loopt de breedste 
verkeersweg ter 
wereld. De 12 rijbanen 
zijn in totaal 
140 meter breed.

51

 opdracht 6
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 LES 3        

DE 
SCHATTEN VAN 
ZUID-AMERIKA

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 1

Hallo allemaal. Vandaag alweer de laatste 
afl evering over Zuid-Amerika. Ik hóór je 

denken: hoe komt die enorme kuil daar? 
Laten we er snel een kijkje gaan nemen.

Dagbouw: een open mijn in plaats 
van een gesloten mijn.

In de bodem

52

 opdracht 1
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  
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Gemiddeld inkomen Brazilië.

WEET JE  HET NOG?

C  Van ijzererts kun 

je staal maken.

Klanten in binnen- en buitenland

Goud- en zilvererts IJzererts Kopererts

53

 opdracht 2
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Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 3

WEET JE  HET NOG?

C  Duurzaam hout herken 

je aan het FSC-keurmerk.

Een natuurbeschermer.

Een houtkapper.

Een van de grootste 
schatten van Zuid-Amerika 
is het regenwoud. Jammer 
genoeg worden er grote 
stukken van het 
regenwoud gekapt. Ik 

maak me hier zorgen over 
en daarom sprak ik met allerlei 

mensen over dit onderwerp.

54

 opdracht 3
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opdracht 4

2

3

4

5

6

9

JE LEERT BEGRIPPEN  

Toeristen.

WEET JE  HET NOG?

C  Biobrandstof is brandstof die 

meestal gemaakt is van planten.

Een boer. Sojabonen.

55

 opdracht 4
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Zuid-Amer ika  en  Ant a rc t ic a

 
opdracht 5

Ken jij de 
topografi e van 

Zuid-Amerika?

Bij het woord ‘carnaval’ 
denk je misschien 
vooral aan Brazilië, 
maar op Curaçao 
kunnen ze er ook wat 
van. Met carnaval is 
het groot feest op het 
eiland. En niet een paar 
dagen … Nee, wel 
twee maanden!

Ook een feest en een 
wedstrijd tegelijk … 
Welke gaucho kan het 
langst op een wild paard 
blijven zitten? Houd je het 
langer dan 15 seconden 
vol, dan ben je de held 
van het feest!

Je ziet het misschien 
niet, maar onder al die 
hoeden lopen twéé 
vrouwen. Ze doen mee 
aan een wedstrijd: 
welke twee vrouwen 
kunnen samen de 
meeste hoeden dragen? 
Het hoort bij een 
indiaans feest in Peru.

56

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT 

Hindoestanen zijn een 
bevolkingsgroep in Suriname. Hun 
voorouders komen uit India. Na de 
afschaffi ng van de slavernij in de 19e 
eeuw kwamen zij naar Suriname om 
op de plantages te werken.
Holi is een hindoeïstisch lentefeest 
waarbij de mensen elkaar bestrooien 
met gekleurd poeder.

Het carnaval van Rio de Janeiro is 
wereldberoemd. Het is een groot dans- 
en muziekfeest vol glitter en show. 
Het wordt georganiseerd door de 
inwoners van de sloppenwijken. De 
deelnemers aan de grote optochten 
dansen op het ritme van de samba, de 
bekendste Braziliaanse dans.

De tango is ontstaan in de 
sloppenwijken van Buenos Aires. 
De tango is een mengeling van 
Afrikaanse, Europese en 
indiaanse muziek en dans.
Echt Zuid-Amerikaans dus!

57

 opdracht 6
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 LES 1        

OP REIS 
DOOR AZIË

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

A zië  en  Oceanië

 
opdracht 1

Hallo, ik ben Jim. Ik ben 
fotograaf. Ik verkoop mijn foto’s 
aan kranten en tijdschriften. Ik 
werk vooral in Azië.

Groot

Nat

‘Welkom in Thailand’. 
Maar dat had je 

natuurlijk al gelezen!

Een busrit 
tijdens de moesson.

76

 opdracht 1
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Droog

joert Waar heb je zulke enorme grasvlaktes 

eerder gezien? Precies, in de beide 

Amerika’s! In Noord-Amerika noemen 

ze die prairies. En in Zuid-Amerika 

heten ze pampa’s.

Hoog

Een wandelaar in de Himalaya.

77

 opdracht 2

Een yurt op de steppe.
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 3
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Gratis onderwijs.
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 opdracht 3
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Veel producten die wij gebruiken 
worden in China gemaakt.

Groot, hè! Dit is de haven van de Chinese stad 
Shanghai, de grootste haven ter wereld. Hier heb ik 
honderden foto’s gemaakt. Allemaal vanuit de auto, 

want te voet zou ik hier dagen onderweg zijn!

79

 opdracht 4

Elk jaar verwerkt men in Shanghai meer dan 30 miljoen 
containers. Als je die achter elkaar zet, krijg je een rij die 

vier keer rond de wereld past!
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 5

Ken jij de gebieden 
en wateren van Azië?

Vroeger haalden parelduikers in de 
Perzische Golf de mooiste parels ter 
wereld uit het water. Maar door 
oorlogen is er veel olie in het water 
gekomen. Daardoor zijn de meeste 
oesters verdwenen.

De Rode Zee 
vormt de grens 
tussen Azië en 
Afrika. Er komen 
veel toeristen 
duiken. Het 
water is helder 
en er leven 
prachtige vissen.

Siberië is het deel van Rusland 
dat in Azië ligt. ’s Winters kan 
de temperatuur daar dalen tot 
−70 graden! Als je hier spuugt, 
is je spuug al bevroren voordat 
die op de grond valt.

80

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT 

Indonesië bestaat uit meer dan 
17.000 eilanden. De meeste 
mensen (in het Indonesisch: 
‘orang ’) leven op het 
eiland Java. Op de eilanden 
Sumatra en Borneo leeft ook 
deze orang, de orang , 
ofwel de bosmens.

Dit is de grootste stuwdam ter wereld in de 
langste rivier van Azië: de Drieklovendam in 
de Chang Jiang (de Lange Rivier). Miljoenen 
mensen moesten verhuizen om ruimte te 
maken voor de dam. Dertien steden liggen 
voortaan onder het water van het stuwmeer!

81

 opdracht 6
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 LES 2        

DE GROTE 
GODSDIENSTEN

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

A zië  en  Oceanië

 
opdracht 1

De meeste rijst wordt verbouwd op sawa’s. 
Dat zijn akkers die onder water staan.

Hier zie je een paar foto’s die ik gemaakt 
heb tijdens mijn reizen door Azië. 
Daarmee wil ik laten zien dat rijkdom en 
welvaart er nog niet eerlijk verdeeld zijn.

82

 opdracht 1
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Drie belangrijke grondstoffen die Aziatische landen uit Afrika halen: 
ijzererts, kopererts en aardolie.

… en een sloppenwijk.Een zakenwijk …

83

 opdracht 2
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 3

In India zijn lang geleden twee godsdiensten ontstaan: het hindoeïsme en 
het boeddhisme. Overal in het dagelijkse leven kom je dingen tegen van 
die godsdiensten. Een mooi onderwerp dus om foto’s van te maken.

De koe is voor 
hindoes een 
heilig dier. Die 
mag dus lopen 
en liggen waar 
ze maar wil! De hindoegod Ganesha.

Deze boeddhistische 
monnik herken je aan zijn oranje kleding.  opdracht 3

84
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

De Klaagmuur 
in Jeruzalem.

De paus in Rome.

De hadji 
naar Mekka.

In het Midden-Oosten zijn drie andere grote godsdiensten 
ontstaan: het jodendom, het christendom en de islam. 

Voor al deze godsdiensten is Jeruzalem een heilige plaats.

hadji

 opdracht 4
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 5

Ken jij de topografi e 
van Azië?

2 
3 Nederland, 8 miljoen inwoners.
Israël heeft veel vijanden. De Arabische 
buurlanden willen namelijk dat Israël 
verdwijnt. En Israël wil juist dat de 
buurlanden hen met rust laten. Kortom: 
er zijn nogal wat problemen tussen die 
landen. Hopelijk worden ze in de 
toekomst vrienden.

22× Nederland, 190 miljoen inwoners.
Alle grote godsdiensten zijn ontstaan in Azië. 
Godsdiensten kunnen mensen troost bieden, 
maar ze kunnen ook een bron zijn van ruzie 
en oorlog. Dat gebeurde bijvoorbeeld in India. 
Tot 1947 leefden daar moslims en hindoes 
samen. Maar dat ging niet goed. Daarom 
werd in 1947 de staat Pakistan uitgeroepen. 
De islamieten uit India zijn daar gaan wonen.

21× Nederland, 80 miljoen inwoners.
Deze brug ligt in Istanbul, de hoofdstad 
van Turkije. De brug verbindt twee 
werelddelen: Azië en Europa. En 
daarmee ook twee godsdiensten: de 
islam en het christendom.

86

 opdracht 5
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opdracht 6

JE LEERT 

10× Nederland, 130 miljoen inwoners.
Japanners hebben veel eerbied voor de 
natuur. Vooral de zon is voor hen erg 
belangrijk. Japan is bovendien een van 
de eerste landen waar elke ochtend de 
zon opkomt. Daarom noemen we Japan 
ook wel ‘het land van de rijzende zon’. 
De zon staat ook in hun vlag.

90× Nederland, 1,2 miljard inwoners.
In India zijn veel Hindoefeesten. 
Kinderen kijken vooral uit naar 
het holifeest. Dan mag je elkaar 
bekogelen met gekleurd poeder 
en gevulde waterballonnen.

14× Nederland, 70 miljoen inwoners.
De inwoners van Thailand vieren in 
november het lichtjesfeest. Ze laten 
kaarsjes op het water drijven en 
sturen lampions de lucht in. De 
mensen geloven dat samen met de 
lichtjes hun zonden wegdrijven.

87

 opdracht 6
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 LES 3        

OP REIS 
DOOR OCEANIË

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

A zië  en  Oceanië

 
opdracht 1

Dit is Sydney. Van elke 
100 Australiërs wonen 

er 94 in de grote 
steden aan de kust.

Ik heb twee hobby’s: fotograferen en zeilen. 
Als ik in Oceanië ben, voel ik me dan ook 
erg gelukkig. Want dit werelddeel bestaat 
uit duizenden eilanden … en dus uit heel 
veel water om te zeilen.

Australië is meer dan 200 keer zo 
groot als Nederland. Toch wonen er 
maar zo’n 23 miljoen mensen. Het 
binnenland – de outback (je zegt 

) – is bijna onbewoond. Het 
bestaat voor het grootste deel uit 
woestijn en bush (je zegt ). Zo 
noemen de inwoners hun bossen.

De Australische bush.

88

 opdracht 1
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opdracht 2

JE LEERT BEGRIPPEN  

Meer dan 1000 eilanden vormen samen 
de eilandengroep Polynesië. De eilanden 
zijn eigenlijk de toppen van oude 
vulkanen die boven water liggen.Dit land heeft ruim 

4 miljoen inwoners. 
Volgens veel mensen 
is de natuur nergens 
ter wereld zo mooi als 
in Nieuw-Zeeland. Er 
worden daarom veel 
fi lms opgenomen.

Het Groot 
Barrièrerif.

De fi lms uit de 
serie 

 zijn 
bijvoorbeeld 
opgenomen in 
Nieuw-Zeeland.

89

 opdracht 2
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 3

Het wapen van de Aboriginal: 
de boemerang. Hiermee kun je 
op kleine dieren jagen.

De didgeridoo, een 
muziekinstrument 
van de Aboriginals.

Als het rugbyteam van Nieuw-Zeeland moet spelen, 
voeren de spelers altijd eerst een  uit. Je zou er 
als tegenstander bang van worden!

Heb jij wel eens een 
boemerang gegooid? 
Ken je iemand met een 
tattoo? Lust je graag 
kiwi’s? Dat lijken 
misschien gekke vragen, 
maar ze hebben allemaal 
met Oceanië te maken. 
Ik heb er veel foto’s van 
gemaakt. Kijk en lees 
maar eens mee.

De oorspronkelijke 
bewoners van Australië 
zijn de . 
Vroeger waren dit 
jager-verzamelaars. 
Zij leefden in de 
outback en maakten 
daar rotsschilderingen. 
Tegenwoordig wonen 
de meesten in de 
steden en in reservaten.

Voordat er Europeanen naar 
Nieuw-Zeeland kwamen, 
waren de  hier de 
baas. Wij kennen ze vooral 
van hun getatoeëerde 
gezichten en de haka. Dat is 
een dans waarbij de dansers 
zich slaan, hun ogen open 
sperren en de tong uitsteken.
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opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

In Australië kun je het hele jaar 
door lekker in zee zwemmen.

De  zijn de oorspronkelijke 
bewoners van het eiland Nieuw-Guinea. 
Ze leven in stammen en elke stam heeft 
zijn eigen gewoonten en zijn eigen taal. 
Veel van die stammen leven nog in de 
steentijd. Sommige stammen in de 
oerwouden van het binnenland hebben 
misschien nog nooit een blanke gezien.
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A zië  en  Oceanië

 
opdracht 5

Ken jij de topografi e 
van  Oceanië?

Dit is het beeld 
dat veel mensen 
hebben bij de 
eilanden in de 
Stille Oceaan: 
witte stranden, 
palmbomen, 
kraakhelder water 
en altijd zon.

Dit is de berg Uluru (Ontmoetingsplek). 
Hij staat midden in de outback van 
Australië. Deze enorme rots is een heilige 
plek voor de Aboriginals. En natuurlijk 
ook een plek waar veel toeristen komen.
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opdracht 6

JE LEERT 

Volgens betrouwbare bronnen zijn we twee 
eilandjes in Oceanië kwijt! Ze zijn ooit 
gezien maar niemand kan ze meer vinden. 
Waarschijnlijk waren het ooit koraaleilandjes 
zoals op de foto. En die zijn dan in de loop 
van de tijd weer onder water verdwenen.

Sommige van deze eilanden zijn in het 
verleden gebruikt voor proeven met 
atoombommen. Zoals het eiland Bikini. 
Er wonen immers maar weinig mensen 
en de eilanden liggen in een gigantisch 
leeg gebied. Althans: als we de vissen 
en onderwaterwereld niet meetellen.

Zowel de vrucht als de vogel 
heten ‘kiwi’. Ze komen beide 
voor in Nieuw-Zeeland. Daarom 
kregen de Nieuw-Zeelanders de 
bijnaam ‘kiwi’s’.
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