3 op reis in de klas
Cuba
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13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
In de Caribische zee in midden Amerika ligt
Cuba. Het is een groot langwerpig eiland met
ca. 4000 kleine eilandjes. In de hoofdstad van
Cuba, Havanna, wonen ongeveer 2 miljoen
mensen. Cuba is vroeger een Spaanse stad
geweest en dat kun je nog zien aan veel oude
gebouwen. In 1492 veroveren de Spanjaarden
Cuba en vermoorden bijna alle
oorspronkelijke inwoners, de indianen. Omdat
er zwaar werk moet worden gedaan, worden
er slaven uit Afrika gehaald. De Cubanen zijn
dus bijna allemaal van Spaanse en Afrikaanse
afkomst. Uiteindelijk wordt Cuba in 1902
onafhankelijk. Fidel Castro komt in 1959 aan
de macht en maakt het land communistisch.
Vakgebied
Aardrijkskunde: landen van de wereld
Kernbegrippen
Subtropisch klimaat, Eiland, Caribisch gebied,
Kolonie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de
basisvorming:
- 38 – Geografisch basiskennis
- 46 – Arm en Rijk
Verdieping
Deze video is onderdeel van de landenserie
van ‘3 op reis in de klas’. Op de
programmapagina op Schooltv.nl staan
videoclips over allerlei landen. Bijvoorbeeld El
Salvador.
Antwoorden
1 A 2b Noord Amerika 2c ten zuiden van Cuba
3 B 4 B 5 B 6 Tussen de steile kalkstenen
rotsen in de vallei wordt in de zeer
vruchtbare grond de beste tabak ter wereld
geteeld, het belangrijkste exportproduct van
Cuba.
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Kijkvragen
1 Hoe heet de hoofdstad van Cuba?
A Havanna
B Trinidad
C Varadero

2a Kleur Cuba in op de kaart van midden
Amerika.
b Bij welk continent ligt Cuba het dichtst bij,
Noord- of Zuid-Amerika?
C Aan welke kant van Cuba ligt de Caribische
zee?
3 Welke president heeft van Cuba een
communistisch land gemaakt?
A Ché Guevara
B Fidel Castro
C Raúl Castro
4 Wat is de officiële taal in Cuba?
A Engels
B Spaans
C Afrikaans
5 Waarom is Varadero zo in trek bij toeristen?
A Het ligt aan zee
B Het ligt midden in het tropische regenwoud
C Het ligt midden op het platteland
Verdiepingsvraag
6 De vallei van De vallei Viñales, helemaal aan de
westkant van het eiland, is een bijzondere plek.
Leg in drie zinnen uit waarom dat zo is.

