3 op reis in de klas
Myanmar
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Myanmar, voorheen Birma, is een land in
Zuidoost Azië en grenst in het noorden aan
China. Het heeft een tropisch tot subtropisch
klimaat. De hoofdstad is Naypyidaw. 90% van
de bevolking in Myanmar is boeddhistisch en
een derde deel van de bevolking leeft onder
de armoedegrens. De voornaamste
inkomstenbron is landbouw. Tot de Tweede
Wereldoorlog maakt Myanmar, deel uit van
het Britse rijk. Na ruim 100 jaar wordt het
land onafhankelijk en in 1982 neemt het leger
de macht over. Na tientallen jaren afgesloten
te zijn geweest van de buitenwereld, heeft
het land sinds kort de grenzen eindelijk weer
open gesteld.
Vakgebied
Aardrijkskunde: landen van de wereld
Kernbegrippen
Azië, Kolonie, Boeddhisme, Tropen,
Subtropen, Moessonklimaat, China
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 Mongolië.
Antwoorden
1 Naypyidaw 2b China c Indische Oceaan 3 A
geen zomer en winter, wel een regenseizoen
en een droog seizoen, temperatuur niet lager
dan 18 graden 4 rijst 5 Je kunt dat o.m. zien
bij de stad Bagan. Hier staan in een gebied zo
groot als de provincie Utrecht meer dan 4000
tempels en stupa’s. Het is de grootste
verzameling boeddhistische heiligdommen ter
wereld. Ook moet je als jongen 2 keer in je
leven in retraite.

Kijkvragen
1 Hoe heet de hoofdstad van Myanmar?
A Rangoon
B Mandalay
C Naypyidaw

2a Kleur Myanmar op de kaart in.
b Welk land grenst ten noorden aan Myanmar?
c Welke oceaan ligt ten westen van Myanmar?
Geef met een pijl de oceaan aan.
3 Myanmar heeft een tropisch- en subtropisch
klimaat. Wat zijn de kenmerken?
A geen zomer en winter, wel een regenseizoen
en een droog seizoen, temperatuur niet lager
dan 18 graden
B warme zomers en koude winters, nat vooren najaar
C hoge temperaturen, droge seizoenen,
wisselend lage en hoge temperatuur
4 Landbouw is de belangrijkste bron van
inkomsten. Welk gewas wordt voornamelijk
verbouwd?
A maïs
B rijst
C graan
Verdiepingsvraag
5 Het boeddhisme heeft de cultuur van
Myanmar gevormd. Dit is niet zonder gevolgen
gebleven. Waaraan kun je dat zien? Noem een
aantal typerende kenmerken.
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