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THEMA: SJANGHAI - EEN ANDERE WERELD
Sjanghai is de grootste stad van China en betekend in het Chinees
“boven zee”. De stad telt in 2005 naar schatting 14.6 miljoen inwoners
in een gebied van ruwweg de provincie Utrecht! De stad is dus heel
dicht bevolkt en groeit nog steeds verder. Hoe woon je daar? Bovenop
elkaar in wolkenkrabbers.
Door de gunstige ligging en de nabijheid
van de zijde- en thee handelsrouten, ontwikkelde Sjanghai zich tot 1900 tot een
Sjanghai – Nanjing-Road
belangrijk handelscentrum. Buitenlandse
mogendheden wilde daar ook een deel van
hebben. Daarom kwamen velen Britten, Fransen, Amerikanen en Japanners naar Sjanghai. Hoe dat ging? Ze hadden allemaal hun eigen
plek in afgezonderde stadsdelen die ze ook zelf bestuurde. De verschillende schrijven van je spel, met elk een eigenkleur en grote vertegenwoordigen de groepen.

Long-Hua-Pagode, voormalig
tolgebouw

Nu is Sjanghai de grootste stad van China. Sinds 2004 is Sjanghai
de grootste wereldhaven en heeft daarmee de positie van Rotterdam
overgenomen. Is de chaos bij zoveel mensen niet te groot? Als je in je
spel nooit een grotere ring over een kleinere ring legt en toch je spel
kunt uitspelen, bewijs je dat het kan.

Sjanhai ligt in de Yangtze delta aan de mondig van de Huangpu Rivier.
De Yangtze-delta is waarschijnlijk een overblijfsel van de Oost-Indische zee. De vele kleine bergen in het gebied waren vroeger eilanden
in een zee. Sjanghai is oorspronkelijk aan de zee ontstaan maar is
al 30 kilometer land inwaarts verschoven. De stad ligt gemiddeld 4
meter boven de zeespiegel. De hoogste berg is echter 100 m hoog en
heeft een eigen kabelbaan. Wat heeft dit met je spel te maken? Als
je midden in het spel bent, dan lijkt het net alsof je drie eilanden ziet.
Doel van het spel is om de toren te verplaatsen, net zoals Sjanghai ook
land inwaarts is verschoven.
Dit is maar een fractie van de informatie over Sjanghai die je op Internet kunt vinden. Dit werkblad legt echter uit waarom je werkstuk
“de toren van Sjanghai” wordt genoemd.

China:

De pijl wijst naar Sjanghai
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Zo gaat het:
Schrijf het ontbrekende woord in het rooster hieronder. In de grijzen hokjes ontstaat zo het
antwoord, van boven naar benenden gelezen. Het antwoord is naam van een hoge snelheidstrein,
onder aan je werkblad zie je er een foto van. Deze trein rijdt sinds 2002 in Sjanghai tussen het
vliegveld Pudond en een buitenwijk van de stad.
1. Sjanghai lag in de nabijheid van de zijde- en ... handelsrouten.
2. Vele Britten, Fransen, Jappens en ... kwamen naar Sjanghai.
3. Sjanghai heeft de grootste ... van de wereld.
4. De stad heeft (in 2005) bijna 15 miljoen ....
5. In Sjanghai zijn heel veel wolken.......... gebouwd.
6. Sjanghai is de .... stad van China. .
7. Sjanghai ligt aan de ...Rivier.
8. Sjanghai ligt gemiddeld 4 meter boven ...
9. Sjanghai is oorspronkelijk aan de zee ontstaan maar is ... verschoven
10.Sjanghai ligt in de Yangtze...
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De hoge snelheidstrein heet:
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