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DALTON DEN HAAG

2e KLAS

WEEK 31 tot en met 36

AARDRIJKSKUNDE

TE VERWERKEN STOF – wat moet je maken?
- Maken WB deel B blz. 42 H4 §2.2 “De groei van de
wereldbevolking” vraag 9 t/m 15
- Maken WB deel B blz. 46 H4 §2.3 “Watertekort”
vraag 16 t/m 23

- Maken WB deel B blz. 49 H4 §2.4 “Een warme deken met
onduidelijke gevolgen”
vraag 24 t/m 33
- Maken WB deel B blz. 63 H4 §4.1 “Watertekort”
vraag 1 t/m 9

- Maken WB deel B blz. 67 H4 §4.2 “Water, lucht en bodem”
vraag 10 t/m 17
- Maken WB deel B blz. 69 H4 §4.3 “Duurzame ontwikkeling ook voor
jou?” vraag 19 t/m 25

LES – wat doen we in de les?
- H4 §2.2 “De groei van de wereldbevolking”
[Rekenen met geboorte- en sterftecijfers; WB
blz.42]
- werken aan de stof werkoverzicht: 20 minuten
- H4 §2.3 “Watertekort”
- H4 §2.4 “Een warme deken met onduidelijke
gevolgen: het broeikaseffect”
- werken aan de stof werkoverzicht: 20 minuten
- H4 §4.1 “Leeft Nederland op te grote voet?”
- ICT les Mondiale voetafdruk

TIPS

Op je cd-rom bij je
buiteNLand WB staat
per hoofdstuk een
oefentoets. Handig om
jezelf te testen voor het
laatste proefwerk! De
cd-rom staat ook op
het schoolnetwerk in de
map “educatief” en via
>START
>deze computer
>netwerkstation
“eduapp”
>aardrijkskunde
>buiteNLand klas2

- H4 §4.2 “Water, lucht en bodem”
- H4 §4.3 “Duurzame ontwikkeling ook voor jou?”
- DVD over duurzame energie
- werken aan de stof werkoverzicht: ±20 minuten
- afronden hoofdstuk 4
- Taken afronden en aftekenen.
- werken aan de stof werkoverzicht: ±30 minuten
Hoe gezond leef jij? Hoe oud ga je worden in
Nederland?

Het laatste proefwerk
is in de proefwerkweek
en gaat over
hoofdstuk 4.
Je leert §2.1, §2.2,
§2.3, §2.4, §4.1, §4.2
en §4.3 samen met het
flash-bestand
“broeikaseffect” op
johanvandergaag.nl
én je eigen gemaakte
aantekening bij de DVD
duurzame energie.

Hoe oud ga je in een ontwikkelingsland worden met
jouw leefstijl? Dit en meer wetenswaardigheden ga
je uitzoeken in het programma Survival Calculator.
Inderdaad, een ICT-les ☺
Afkortingen: WB= WerkBoek
H= Hoofdstuk
§= paragraaf blz.= bladzijde
toetsmoment (S.O. of Proefwerk)  = ICT/internet-opdracht
Dit werkoverzicht staat ook online, samen met internet-opdrachten en meer info over de lessen op www.johanvandergaag.nl

