Nicaragua | Antwoorden

Les: 3

a

Als het zo door blijft gaan, zullen ze (de regenwouden) verdwijnen.
Op de meest getroffen plekken is het regenwoud niet meer dicht met planten, maar
zijn er veel grote open plekken en uitgestrekte vlaktes.

b

Mensen kappen de bomen in het regenwoud voor de export, of ze branden stukken
regenwoud plat, zodat ze op die plekken akkers aan kunnen leggen.
Mensen kappen de bomen in het regenwoud, zodat de dieren daar niet meer kunnen
leven. Mensen schieten de dieren dood.
Eigen antwoorden van de leerlingen, bijvoorbeeld: mensen verbieden om bomen te
kappen, mensen verbieden om dieren dood te schieten, natuurparken aanleggen.

a

Eigen tekening van de leerling. Het huis moet een bamboehut zijn met één kamer.

b

Bijvoorbeeld:
Huis van oom en tante
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Huis van Lucia

Het huis heeft één kamer.
Het huis heeft meer kamers.
Er staan geen meubels in het huis, Er staan meubels in het huis.
behalve een houten kist
(en wat kleden en hangmatten).
Het huis is een bamboehut.
Het huis is een echt huis van hout met
een golfplaten dak.
Ze zijn heel arm en hebben geen geld om meubels te kopen. Een analfabeet is een
volwassene die niet kan lezen en schrijven.
Bijvoorbeeld:
ze kunnen geen (belangrijke) informatie lezen, ze kunnen geen brieven schrijven, ze
kunnen geen nummers op bussen lezen.
Kinderen krijgen dan eten op school. Voor ouders is dit een reden om hun kinderen
naar school te laten gaan.
Als kinderen eten op school krijgen, zullen hun ouders hen eerder naar school willen
sturen.
Op school leren de kinderen lezen en schrijven.
Voedzaam eten vult je maag goed. Je hebt er niet zo heel veel van nodig om je honger
te stillen.
Een voorbeeld van een voedzame maaltijd:
aardappels, groente en vlees of boterhammen met boter en beleg.
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