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In dit thema... 
heb je ontdekt dat Afrika een heel divers continent is met verschillende landschappen, klimaten, dieren, grondstoffen en culturen. 
 

Les 1: Op safari Les 2: De schatten van Afrika 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een reis uitgestippeld langs een aantal 
Afrikaanse dieren. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een fotoreportage over de 
diamanthandel bekeken. Je hebt antwoord 
gegeven op de vraag wie er rijk worden van de 
schatten van Afrika. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Klimaten 
Afrika ligt voor een groot gedeelte in het gebied 
tussen de keerkringen; de tropen. Rond de evenaar 
heerst een tropisch regenwoudklimaat. Richting de 
keerkringen gaat het klimaat over in een  
savanneklimaat. Rond de keerkringen regent het 
weinig en heerst het woestijn- en steppeklimaat. 
Daar waar bergen zijn, is het door de hoogte kouder. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Bodemschatten 
Bedrijven gebruiken grondstoffen uit de hele 
wereld voor hun producten. Fabrieken kopen de 
grondstoffen grootschalig in. Afrika heeft veel  
bodemschatten als coltan, goud, diamant en koper. 
In arme landen is er bij de winning vaak minder 
aandacht voor arbeidsomstandigheden en milieu- 
effecten dan in het rijke Europa of de VS. 

+        

 

 Landschappen 
Verschillen in klimaat veroorzaken verschillen in 
landschappen. Reis je van de evenaar naar 
Noord-Afrika, dan start je in het tropisch 
regenwoud, ga je via de savanne, over de steppe 
en eindig je in de woestijn. In elk landschap vind 
je weer andere diersoorten. 

  

 

 Verdeling van de rijkdommen 
Ondanks de vele bodemschatten, is Afrika nog 
steeds het armste continent ter wereld. De 
mensen die het zware werk doen, verdienen er 
het minst aan. Het zijn met name de  
concessiehouders en de tussenhandelaren die er 
rijk van worden. Groeiende economieën als 
China en India hebben veel interesse in de 
Afrikaanse grondstoffen en kopen concessies op. 
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Les 3: Afrikaans dansen Les 4: Steeds meer woestijn 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een Afrikaanse dansles gehad en je hebt 
gekeken naar vier andere Afrikaanse dansen. Je 
hebt daarbij onderzocht wat de dansen je 
vertellen over het leven van deze mensen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een aantal proefjes gedaan met aarde, 
zand, wind en water. Deze proefjes heb je 
vergeleken met de uitbreiding van de Sahara in 
Noord-Afrika. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Cultuur en dansen 
In Afrika is dans een belangrijk onderdeel van de  
cultuur. Cultuur is alles wat niet door de natuur, 
maar door de mensen is gemaakt, zoals huizen, 
kleding, eten en drinken. Ook gewoontes en  
tradities, zoals dansen, feesten en opvoeding 
worden door de cultuur bepaald. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Veranderingen in het landschap 
Mens en natuur veranderen het landschap. Ook 
in de Sahara in Noord-Afrika. Hier valt nauwelijks  
neerslag. De grond is kaal en onbeschermd. De 
wind blaast de bovenste laag weg en tijdens 
zeldzame, maar zware regenval spoelt het water 
de grond weg. Dit proces heet erosie.  

        

 

 Verandering in leefomgeving 
Je hebt ontdekt dat diverse stammen en 
bevolkingsgroepen heel anders dansen, zingen 
en muziek maken. Hoe mensen dansen, heeft te 
maken met de leefomgeving, het klimaat, de  
welvaart, de geschiedenis, de godsdienst, 
gewoonten en tradities. Als de leefomgeving 
verandert door meer welvaart of contact met 
andere culturen, verandert ook de cultuur. 

  

 

 Verwoestijning 
Bij verwoestijning verdwijnt alle plantengroei en 
verandert het steppelandschap langzaam in een 
woestijn. Dit kan komen door grazend vee dat 
planten vertrapt. Mensen die hout kappen om op te 
koken en warm te blijven, versnellen dit proces. 
Deze verwoestijning kan door verantwoord gebruik 
van de grond ook weer worden tegengegaan.   

        

 


