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JAARGROEP 7

DIT WEET JE NU!

LES 1

NAAR DE BERGEN OF NAAR ZEE?

Aan de Middellandse Zee is het ‘s zomers warm. In de
winter valt er regen. Het is dan niet echt koud. Dit klimaat
Zeeklimaat
heet Middellandse Zeeklimaat.
De Alpen hebben een hooggebergteklimaat. Hoog in de bergen is de
grond bijna het hele jaar bevroren. Het is koud en het sneeuwt vaak.
Boven de boomgrens kunnen bomen niet groeien. Het is te koud.
Sneeuwlawines rukken planten los. Zonder hun wortels kan de regen
de grond wegspoelen. Dat noemen we erosie.
Dikke lagen sneeuw in de bergen worden ijs. Dat ijs van de gletsjer
glijdt langzaam naar beneden.
Water is nooit lang op dezelfde plek. Water uit zee verdampt. Er
ontstaan wolken. Wanneer het regent of sneeuwt, komt het water in
rivieren terecht. De rivieren stromen naar zee. Dit is de waterkringloop.

LES 2

zee naar land en terug.

WONEN IN ZUID - EUROPA

In het Middellandse Zeegebied wonen de meeste mensen dicht bij de
zee. Er komen veel toeristen. Daardoor is er veel werk. Alle bedrijven
die verdienen aan toeristen, noem je samen de toeristenindustrie. Als
veel mensen naar dezelfde plek gaan, spreek je van massatoerisme.
Omdat het zomers heel heet is aan de Middellandse Zee, doen de
bewoners ’s middags een dutje: siësta. In de winter komen er toeristen
naar dit gebied om te overwinteren. Vaak zijn het oudere mensen.
In de bergen wonen de meeste mensen in het dal. Het weer is er beter
dan hoog op de berg.
Als je met de auto van het ene dal naar het andere rijdt, ga je over de
bergpas. Dat is het hoogste punt van de weg. Maar vaak zijn er ook
tunnels.

LES 3

Water verplaatst zich van

Lekker met z’n allen op vakantie.

WERKEN IN ZUID - EUROPA

De boeren in de bergen houden vooral vee. In het Middellandse
Zeegebied wordt vooral aan akkerbouw gedaan. Door het goede
klimaat kunnen citrusvruchten er goed groeien. Ook druiven groeien
er goed, dus is er veel wijnbouw. Omdat het in de zomer droog is,
moeten de boeren de planten veel water geven. Dit noem je irrigatie.
Zwitserland heeft niet veel grondstoffen. Daarom worden daar
vooral producten gemaakt waar weinig grondstoffen voor nodig zijn,
zoals horloges en technische apparaten. Melk is er in Zwitserland
wel veel. Nestlé is een groot Zwitsers concern dat melk als grondstof
gebruikt bij het maken van voedingsmiddelen. Een concern is een
bedrijf dat veel verschillende producten maakt en vaak fabrieken
heeft in verschillende landen.
In het noorden van Italië zijn veel autofabrieken. Het in elkaar zetten
van auto’s noem je assemblage. Daarom noem je de auto-industrie
een assemblage-industrie.
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In Noord-Italië worden veel
auto’s gemaakt.

