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Lees de uitleg over het regenwoud.
Ik ga op bezoek in het
Amazone gebied, dat is een
groot tropisch regenwoud.

Zie je de rode lijn? Dat is de evenaar.

In het tropisch regenwoud is het altijd warm.

Zie je de donker-groene kleur?

In het regenwoud wonen weinig mensen.

Dat zijn tropische regenwouden.

Er valt ook veel regen.

Regenwouden zijn grote en oude bossen.

Er wonen ook heel veel dieren.

Kijk goed naar de kaart, schrijf op wat de kleur betekent.

Kijk goed naar de kaart, schrijf

dichtbij

of

ver weg van

.

1

De tropische regenwouden liggen……………………………….…. de evenaar.

2

Nederland ligt …………………………………………………….de evenaar.

3

Het Amazone gebied ligt………………………………………. de evenaar.

Lees de tekst nog eens en schrijf op wat er bij een regenwoud hoort.

Tropisch regenwoud
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Lees de uitleg over de woud-reus.
Tropisch regenwoud.
Kijk naar het plaatje rechts

→

70 meter

Je ziet de bomen van het regenwoud.
De bomen zijn super lang!!
De langste boom is wel 70 meter lang.
Het is de reus van het woud.
Een woud-reus.

Kijk naar de plaatjes hier onder.

↓

40 meter

Een boom in Nederland is niet zo groot.
Een beetje hoger dan jou huis.

15 meter
10 meter
2m

Kijk goed naar de tekst bij de plaatjes, schrijf op hoe lang alles is.
lengte
Een lange man is ongeveer………………………….
Een huis in Nederland is ongeveer……………………………
Een dikke boom in Nederland in ongeveer……………………
Een gewone boom in het regenwoud is ongeveer…………..
Een woud-reus in het regenwoud is ongeveer………………..

Teken jezelf naast de woudreus op het plaatje. Pffff, hoog !!
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Ken jij de dieren van het tropisch regenwoud? Schrijf het juiste naam.
Kies uit: jaguar / zwarte slinger-aap / gif-pijl-kikker / luiaard

Ik ben een…………………………………

Ik ben een…………………………………

Ik ben een…………………………………

Ik ben een…………………………………

Wat weet jij van de indianen van het Amazonegebied? Schrijf waar / niet waar.
De indianen wonen in een huis van steen
De indianen jagen met pijl en boog
De indianen jagen op dieren en vangen vis
De indianen kopen fruit in een winkel
De indianen hebben een kleine groente-tuin
De indianen zoeken vruchten en noten in het regenwoud

Dit is een foto van 2 indianen kinderen, schrijf op wat ze doen:

________________________________________________________________________________________
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Welke tekst hoort bij welk plaatje? Trek lijnen.

Kleur de jaguar.
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Schrijf de stappen van de regen-kring-loop op.

Kies uit:

-

De damp wordt een wolk.

-

De regen valt uit een wolk

-

De bomen drinken het water, het blad verdampt het water.

Lees de uitleg over nomaden.
De grond van het regenwoud is niet zo vruchtbaar
Een tuin in het regenwoud geeft maar 2 jaar groente.
Na 2 jaar zoeken de indianen een nieuwe plek.
Ze verhuizen vaak: het zijn nomaden.

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wat zijn nomaden?

2. Waarom verhuizen nomaden zo vaak?

Een volk dat wel op 1 plek woont.

Nomaden vinden het saai op 1 plek.

Een volk dat niet op 1 plek woont.

Ze zoeken steeds vruchtbare grond.
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Lees het verhaal: het regenwoud verdwijnt.
Zie je de weg op de foto?
De weg gaat dwars door het regenwoud.
Zie je de vracht-auto?
Er liggen dikke boom-stammen op.
De mensen hebben al veel bos gekapt.
Langzaam verdwijnt het regenwoud.

Zie jij de boer met de hoed: hij heet Sanchez.
Vroeger was Sanchez een nomade.
Vroeger was hier nog regenwoud.
Nu is er een boerderij van steen.
Sanchez woont nu op 1 plek.

Wat weet jij van het regenwoud? Schrijf waar / niet waar.
Waar / niet waar
Er komt steeds minder regenwoud op de aarde.
Boer Sanchez was vroeger een nomade.
De weg op de foto gaat dwars door het regen-woud.
De boerderij van Sanchez is al heel oud.
Sanchez woont in het regen-woud, hij jaagt met pijl en boog.

Schrijf op de juiste plek: omgekapt / boer / nomade / regenwoud
Vroeger was Sanchez een……………………….., nu is hij een…………………….
Op de plek waar nu de boerderij staat, was vroeger ………………………….
De mensen hebben een groot deel van het regenwoud …………………
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Lees de uitleg over het regenwoud.
Zie je de rode lijn?

Indonesië

Dat is de evenaar.
Zie jij de eilanden bij de pijl?
Dat is Indonesië.
Zie je de donker-groene kleur?
Op Indonesië zie je veel regenwouden.
Maar kijk eens dichterbij……dit is Bali.
Bali is een klein eiland van Indonesië.
Er is al veel regenwoud gekapt.
Op Bali zijn veel rijst-velden.
Een rijstveld in Indonesië heet…….

Maak de puzzel. Welk woord vind je in de grijze vakjes?
Eilanden dicht bij de evenaar……

I

De lijn midden om de aarde………

E

Oer oud bos…………………………..

R

Een klein eiland van Indonesië……

B

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wat is een sawa?

2. Waarom groeit in Nederland geen rijst?

Een regenwoud.

In Nederland is het te warm voor rijst-planten.

Een rijst-veld.

In Nederland is het te koud voor rijst-planten.

3. Zie je op Bali ook regenwouden?

4. Wat eten de mensen op Bali vaak?

Nee, op Bali zijn alleen sawa’s.

Friet met frikandel.

Ja, er zijn regenwouden op Bali.

Nasi.
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Hoe wordt rijst verbouwd? Trek een lijn naar het juiste plaatje.
Eerst planten we de kleine
rijst-plantjes

We oogsten de planten in
grote manden op onze rug.

We slaan de rijst korrels uit
de droge planten.

Rijst kun je goed bewaren,
in grote zakken.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom dragen de boeren in Indonesië allemaal een hoed?
Indonesië is een heel warm land, de hoed is tegen de zon.
Indonesië is een heel koud land, de hoed is tegen de kou.

Waarom werken er bijna alleen maar vrouwen op veel Indonesische sawa’s?
De mensen in Indonesië denken dat de rijstplantjes dan beter groeien.
De mannen zijn veel te lui.
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Lees de uitleg over de “natte rijstbouw”.

In de sawa staan de rijstplanten in het water. Dat heet “natte rijstbouw”.
Hoe blijven de sawa’s nat? De boer graaft een slootje van de rivier naar de sawa.
De boer maakt ook kleine slootjes, kleine dijkjes en ook sluizen.
Het water stroomt van de rivier naar de sawa’s
En als er genoeg water is? Dan gaat de sluis dicht.
De slootjes en sluizen heten samen:

irrigatie.
Snap jij de tekening?
Zet het juiste cijfer op de tekening.
1 = de rivier
2 = de sluis
3 = een grote sloot
4 = een klein slootje
5 = de sawa

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom gebruiken de boeren een waterbuffel?
In Indonesië hebben ze geen benzine voor een trekker.
Er kan geen trekker rijden op een sawa, dan gaat alles kapot.
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Lees het verhaal: “sawa’s op de berg”.
Er zijn steeds meer mensen in Indonesië.
Alle mensen willen rijst eten.
Er zijn dus steeds meer sawa’s nodig.
In het dal is geen plek meer voor sawa’s.
Nu maken de boeren sawa’s in de bergen.
Ze kappen eerst het regenwoud.

Schrijf het verhaal af, vul telkens meer / minder in op de stippellijn.

In Indonesië wonen steeds ………………..mensen.
Er is dus steeds………………. rijst nodig.
In het dal is steeds ………………… plek voor sawa’s.
Op de berg komen steeds ……………… sawa’s.
In Indonesië zie je steeds…………………. regenwoud.
Schrijf de woorden onder het juiste land. Kies uit:
trekker / waterbuffel / rijst / aardappel / bergen / vlak land

Nederland

Indonesië
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Bekijken de wereld kaart en de kaart van Zuid-Amerika

N
W

O
Z

Dit is Zuid-Amerika.

Kleur de wereld-kaart.

Zuid-Amerika is een wereld-deel.

Kleur Zuid-Amerika rood.

Het ligt aan de andere kant van de oceaan.

Kun jij Noord-Amerika vinden?

Zuid-Amerika ligt west van Nederland.

Kleur Noord-Amerika geel.

Zuid Amerika ligt zuid van Noord-Amerika.

Kleur Nederland groen, de zee blauw.

Kijk goed naar de wereld-kaart ? Schrijf waar / niet waar.
Waar / niet waar
Je kunt met de auto van Nederland naar Zuid-Amerika.
Je kunt met de boot van Nederland naar Zuid-Amerika.
Je kunt met het vliegtuig van Nederland naar Zuid-Amerika.
Je kunt met de trein van Nederland naar Zuid-Amerika.
Nederland is veel kleiner dan Zuid-Amerika.

Hoe reis jij naar Zuid-Amerika, teken jou voertuig.
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Lees de uitleg over de ontdekking van Zuid-Amerika.
Dit is Columbus.
Columbus leefde in Spanje.
Columbus ontdekte Amerika in 1492.
Dat is al meer dan 500 jaar geleden.

Kijk goed naar de kaart

Noord-west

Noord

West

Zuid-west

Noord-Oost

Oost

Zuid

Schrijf: Noord-oost / Noord-west / Zuid-Oost /

Zuid-oost

Zuid-West

Columbia ligt ________________ in Zuid-Amerika
Chili ligt ________________ in Zuid-Amerika
Brazilië ligt _____________ in Zuid-Amerika
Argentinië ligt _______________ in Zuid-Amerika
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Bij welk land in Zuid-Amerika hoort dit? Trek een lijn naar het juiste land.

Tango
muziek

Chili

De condor

Brazilië

Dit land is
naar
Columbus
genoemd

Argentinië

Een hele
lange weg
dwars door
het
regenwoud

Columbia

Schrijf het antwoord.

Wie heeft Amerika ontdekt?

In welk jaar was dat?

Welk land werd naar hem genoemd?
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Wat zie je op de kaart, lees de tekst over de koloniën.
Koloniën.
De Nederlandse Antillen horen bij
Nederland.
Suriname hoorde vroeger ook bij
Nederland.
Schrijf de cijfers:
1 bij Suriname
2 bij de Nederlandse Antillen
3 bij de Amazone

Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn naar het juiste tekst.
Curaçao is een
eiland dat bij
Nederland
hoort.

De Amazone rivier
in Brazilië

In dit land
spreken veel
mensen
Nederlands

Suriname

Dit is de
langste rivier
van de wereld.

Nederlandse
Antillen

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom wonen er veel mensen uit Suriname in Nederland?
Omdat Suriname vroeger een kolonie van Nederland was.
Omdat Suriname nu nog steeds bij Nederland hoort.
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