LESBRIEF

Meer over het weer

THEMA’S : HET WEER
NATUUR
EN TECHNIEK
SAMENVATTING:
Het weer is elke dag weer anders. Soms is de hemel
stralend blauw en schijnt de zon, soms hangen er donkere wolken in de lucht en regent het. En soms waait
het zo hard dat je niet meer vooruit kunt komen. Een
echte storm! In de winter dwarrelen er weleens zachte
sneeuwvlokjes uit grijze wolken. Dan kun je een sneeuwpop maken! Het weer kan ontzettend leuk zijn, maar soms
ook best gevaarlijk. Bij een tornado, bijvoorbeeld. In dit
boek kom je alles te weten over die mooie, ongelooflijke
en spannende kanten van het weer.

Een informatief boek boordevol leuke weetjes over het
weer en de natuur, met prachtige foto’s en grappige te-

Bij sommige activiteiten horen bijlagen.
Print ze en lamineer ze eventueel voor extra stevigheid.

● weer bijhouden
● bril
● kleurenwiel
● woordkaarten 1, 2 & 3

keningen. Voor alle kinderen vanaf 5 jaar.

Auteur & illustrator: Mack
Weer of geen weer, er is altijd … weer! Dit thema past
perfect in de belevingswereld van jonge kinderen. Het
weer is altijd te zien en vaak van invloed op wat kinderen
doen. Buiten spelen zonder jas, sneeuwballen gooien,
stampen in de plassen.
Het boek geeft op elke spread al vragen die je kunt stellen. In deze lesbrief vind je nog extra vragen om met de
kinderen te bespreken, deze staan steeds schuin gedrukt.
Ook staan er activiteiten die je de kinderen kunt laten
uitvoeren. Hierdoor zullen ze het weer echt ervaren en
er zo spelenderwijs meer over leren. De vragen en activiteiten volgen de indeling van het boek: wind en regen,
kou en warmte, wolken en licht, en meer over het weer.
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WIND EN REGEN
VRAGEN

• Wees eens heel stil. Hoor je de wind?
• Kun je de wind ook zien?
• Waar kunnen we de wind voor gebruiken?
• Hoe kun je jezelf beschermen tegen de regen?
• Heb je weleens warme regendruppels gevoeld?
• Welke dieren houden van de regen? En welke niet?
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ACTIVITEITEN
• Als het buiten hard waait, geef de kinderen dan een plastic zakje (het liefst
een dun en knisperend zakje). Bind een touw aan het handvat. Nu kunnen de
kinderen vliegeren! Ze zien dat de wind het zakje bol blaast. Als er minder
wind staat, moeten de kinderen zelf voor wind zorgen door hard te rennen.

• Hoe hard waait de wind? In het weerbericht wordt altijd genoemd wat de
windkracht is. Maar hoe kun je dat zelf zien? Als je naar de bomen kijkt, zie
je dan dat ze bewegen? Buigen ze ver door, dan waait het hard. Probeer eens
een getal te noemen voor de wind: 1 is heel zacht en 10 is heel hard. Laat de
kinderen per dag opschrijven welk getal ze aan de wind geven. Hiervoor kunnen
ze gebruik maken van de bijlage (Weer bijhouden). Waait het vandaag harder
dan gisteren? Dan moet het getal ook groter zijn!

• Maak een regenmeter om te zien hoeveel regen er gevallen is. Neem een
plastic flesje en snij de bovenkant eraf. Doe wat knikkers in de fles. Giet hier 50
milliliter water op en zet een streep ter hoogte van het water. Schrijf daarnaast
‘50’. Giet er nu nog eens 50 milliliter bij, zet weer een streep en schrijf ‘100’.
Enzovoorts. Plak nu de bovenkant van de fles omgekeerd op de onderkant,
zodat de hals van de fles als een trechter in de regenmeter steekt. Maak het
goed vast met plakband. Zet de regenmeter buiten, door de knikkers zal hij
niet snel omwaaien. Kijk na elke regenbui hoeveel regen er gevallen is en giet
dan de regenmeter daarna weer leeg. De hoeveelheid regen die gevallen is,
kan genoteerd worden op het formulier in de bijlage (Weer bijhouden).

• Het regent dat het drupt. Neem een lege plastic melkfles en maak die goed
schoon. Maak in de dop een heel klein gaatje. Giet de melkfles vol water, doe
de dop op de fles en keer de fles om boven een lege pot in de gootsteen. Wat
gebeurt er? Hoelang zou het duren voor deze pot vol geregend is? Het water
drupt heel langzaam door het gat. Maak in de dop meerdere kleine gaatjes en
herhaal het proefje. Wat gebeurt er nu, denk je? En wat zou er gebeuren als de
gaten wat groter worden? Maak de gaten groter en herhaal het proefje. Laat
tot slot de dop helemaal weg en giet de melkfles leeg. Hoelang duurt het nu
voor de pot vol met water is? Hoe meer regen er uit de lucht valt, hoe sneller
de regenmeter vol zit.
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KNUTSELEN
• Maak een windvaan. Zoek een mooie dikke tak en verf die in vrolijke kleuren. Terwijl de tak droogt, knip je repen van plastic tassen
en vuilniszakken. Bind deze aan de tak en hang de tak ergens horizontaal op, bijvoorbeeld in een boom. Als de wind waait, zullen de
repen plastic vrolijk wapperen. Je kunt ook de onderkant van een
plastic bekertje afknippen en de plastic repen aan de binnenzijde
vast nieten. Versier het bekertje en bevestig het aan een tak die je
in de grond prikt. De wind blaast door het bekertje en zal de repen
laten bewegen.

• Hou een stevig vel papier rechtop, en druppel er met een brandende kaars wat vloeibaar kaarsvet op. Doordat je het papier rechtop
houdt, zullen de druppels naar beneden uitlopen, net alsof het echte
regendruppels zijn. Als je klaar bent, leg je het papier plat en laat je
het goed drogen. Verf het papier nu voorzichtig met verf (aangelengd
met water) of ecoline. Daar waar kaarsvet zit, komt geen verf. Teken
op een ander vel papier jezelf in je regenjas en met laarzen aan.
Knip deze tekening uit en plak hem op het vel papier. Of knutsel er
een paraplu van een halve cirkel bij.

• Neem een spuitfles en maak je (stevige) papier nat alsof het geregend heeft. Je kunt natuurlijk ook je papier buiten neerleggen
als het regent! Neem nu waterverf of ecoline en verf op het natte
papier. Maak maar allerlei mooie patronen, en laat de kleuren in
elkaar overlopen. Laat het papier goed drogen en maak vervolgens
met een zwarte stift een tekening op het papier.

• Je kunt kunst maken met de regen, maar ook met de wind! Neem
een rietje, doop dat in ecoline of waterverf en druppel op je papier.
Blaas door het rietje om de druppels uit te laten lopen. Het leuke
hiervan is: je weet nooit waar de druppel verf heen gaat en wat voor
vorm het wordt. Zie je er iets leuks in? Een monster bijvoorbeeld? Of
een boom? Maak de tekening af door erbij te tekenen of knutselen.
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KOU EN WARMTE (P. 27-46)
VRAGEN

• Hoe kun je aan iemand zien dat hij het koud heeft?
• En hoe zie je dat iemand het warm heeft?
• Hoe kan ik aan iemands kleren zien of het zomer of winter is?
• Hou jij meer van de warmte of meer van de kou?
• Waarom doen dieren geen jas aan in de winter?
• Heb jij weleens echte hagelstenen gezien?
• Hoe weet jij of je een jas aan moet als je naar buiten gaat?
• Wat doe jij als je het heel warm hebt?
• En wat doe je als je het heel koud hebt?
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ACTIVITEITEN
• Hang twee thermometers op: eentje binnen en eentje buiten. Lees elke dag de temperaturen af en
schrijf ze op. Een formulier om de temperatuur op bij te houden, vind je in de bijlage (Weer bijhouden).
Hoe werkt zo’n thermometer eigenlijk? Is het warmer dan gisteren, of is het juist kouder? Voelden jullie
dat ook? Er zijn ook andere soorten thermometers, waar worden die voor gebruikt? Er is bijvoorbeeld
een koortsthermometer, en eentje om in je vlees te prikken zodat je kunt zien of de binnenkant wel
warm genoeg is. Op de oven zit vaak ook een thermometer. Bekijk met de kinderen deze verschillende
thermometers. Kun je een koortsthermometer ook gebruiken om te meten hoe warm het buiten is?
Vergelijk de temperatuur met de buitenthermometer.

• Maak een flinke lading ijsblokjes klaar. Laat de kinderen eerst opnoemen hoe ze een ijsblokje kunnen
laten smelten. Door hem in de handen te houden, erop te blazen, er heet water op te gieten of er zout
op te strooien … Maak een lijst van de mogelijkheden, en verdeel de kinderen in groepjes zodat ze alles
uit kunnen proberen. Verdeel de ijsblokjes over bakjes en laat de kinderen experimenteren. Wie heeft
als eerste het ijsblokje helemaal laten smelten?

• Als er sneeuw gevallen is, ga je natuurlijk buiten met de sneeuw spelen. Maar als er geen sneeuw
gevallen is, of als de sneeuw alweer gesmolten is, kun je tóch sneeuwpoppen maken. Mix hiervoor
twee dozen maïzena met een spuitbus scheerschuim. Zo krijg je een poederige substantie die tot een
stevige bal gekneed kan worden. Perfect om sneeuwpoppen mee te maken! Bewaar de sneeuw in een
afsluitbare doos en je kunt er tijden mee spelen.

• In dit proefje wordt duidelijk hoe sterk de zon is. Door de stralen van de zon op één punt te richten,
kan iets zo warm worden dat het vlam vat. Neem hiervoor een vergrootglas en laat de zon hierdoorheen
schijnen. Leg een droog blad of wat gedroogd hout op een stenen ondergrond, en bundel de zonnestralen
tot één punt. Na een tijdje zien de kinderen rook ontstaan, en soms zelfs vlammen. Vertel de kinderen
dat deze proef alleen onder begeleiding gedaan mag worden. Kunnen de kinderen zelf bedenken wat
het gevaar hiervan is? Bosbranden ontstaan soms doordat mensen glas weggooien in het bos. Nu zien
de kinderen dat de zon hierdoor brand kan veroorzaken.
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KNUTSELEN
• In de bijlagen vind je een sjabloon voor een bril. Laat de kinderen
dit sjabloon omtrekken op karton en uitknippen. De gaten van de bril
worden opgevuld met doorzichtig plastic in verschillende kleuren.
Waarom zou het glas van een zonnebril vaak bruin zijn? Verzamel
verschillende zonnebrillen, het liefst in meerdere kleuren. De kinderen kunnen met deze en met hun zelfgemaakte brillen ontdekken
dat de wereld er heel anders uitziet wanneer je gekleurde glazen
hebt. Wat gebeurt er als je twee verschillende kleuren gebruikt?

• Maak een zonneklok. Neem een papieren bord en prik in het midden
een satéprikker. Duw aan de onderkant een bolletje klei, zodat de
prikker niet meer beweegt. Zet het bordje buiten neer en wacht tot
het een heel uur is (bijvoorbeeld 12 uur). Tip: zorg voor een open plek
waar geen schaduw komt. Teken een streepje bij de schaduw van
het stokje en schrijf er ‘12’ bij. Doe hetzelfde na een uur, en herhaal
het tot alle uren geweest zijn of tot de zon niet meer op het stokje
schijnt. De volgende dag kun je aan het streepje zien hoe laat het is!

• Maak ijsblokjes met verf of voedselkleurstof door het water. Zorg
dat er een stokje uitsteekt. Als de ijsblokjes klaar zijn, kun je verven
met ijs! Neem stevig papier en gebruik de ijsblokjes als kwast. Terwijl
het water ontdooit, komen de kleuren op het papier. Sprenkel er zout
op als het papier nog nat is en laat het goed drogen. Het zout zorgt
voor patronen in de verf.

• In de bijlage vind je een kleurenwiel. Geef drie vakken de kleuren rood, geel en blauw. Kleur de vlakken ertussenin oranje, groen
en paars. Rood, oranje en geel worden ‘warme kleuren’ genoemd;
groen, blauw en paars zijn ‘koele kleuren’. Laat de kinderen twee
tekeningen maken: eentje met warme kleuren en eentje met koude
kleuren. Tip: laat de kinderen zelf een kleurenwiel inkleuren en uitknippen. Op een ander papier tekenen ze zichzelf in een regenbui.
Het kleurenwiel wordt als paraplu over de tekening heen geplakt.
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WOLKEN EN LICHT (P. 49-62)
VRAGEN

• Als je nu naar de lucht kijkt, wat zie je dan?
• Als je ’s nachts naar de lucht zou kijken, wat zou je dan zien?
• Wat kan er allemaal uit de wolken vallen?
• Wat moet je doen als het gaat onweren?
• Wie is er bang voor onweer?
• Wat zeggen mensen over het einde van de regenboog? Is dat echt waar?
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ACTIVITEITEN
• Ga met z’n allen op de rug liggen en kijk naar de wolken. Welke figuren zie je in de wolken? Zien
de anderen dat ook? De wolken veranderen continu van vorm, dus je kunt blijven fantaseren. Probeer
vervolgens op een zwart of blauw vel papier de wolk die je gezien hebt na te tekenen. Je mag je fantasie hierbij de vrije loop laten: had je wolk echt ogen of heb je die erbij bedacht? Schrijf eronder: ‘Mijn
wolk lijkt op een …’ Hang de tekeningen op en vergelijk ze met elkaar. Hadden twee kinderen dezelfde
figuur in een wolk gezien?

• Neem een grote glazen pot en vul die met water. Spuit er scheerschuim bovenop, dat is de wolk. Nu
gaan jullie het laten regenen! Neem een druppelaar en laat heel voorzichtig druppels blauwe ecoline
in de wolk vallen. Eerst gebeurt er niets, de wolk neemt de waterdruppels gewoon op … Maar als de
wolk te vol zit, laat die de waterdruppels vallen. De druppels ecoline vallen door de wolk heen in het
glas water. Het regent!

• Maak een regenboog in de klas. Neem een zaklamp en schijn ermee door de klas. Welke kleur heeft
het licht? Het licht uit een lamp of zaklamp is gewoonlijk wit. Dat is het licht van de zon ook. Tenzij het
licht gebroken wordt, dan zie je ineens alle kleuren van de regenboog! Er zijn verschillende manieren
om het licht te breken. Je kunt bijvoorbeeld een prisma of regenboogkristal gebruiken. Je kunt ook
een glas of vaas vullen met water en de zaklamp erop schijnen. Je kunt ook een spiegeltje in een glas
water zetten en dan op het spiegeltje schijnen. Natuurlijk kun je de kleuren van de regenboog ook zien
in een cd of in de bellen die je blaast met zeepsop! Op een zomerse dag kun je de regenboog zien als
je de tuinsproeier aanzet: de waterdruppeltjes breken het licht van de zon.

• Als de zon schijnt, is je schaduw er ook. Zoek een plekje buiten waar bijna de hele dag zon is. Laat
de helft van de kinderen staan als een standbeeld, de andere kinderen trekken de schaduw om met
stoepkrijt. Trek ook de voeten van het standbeeld om! Na een uur of twee ga je nog eens naar buiten.
De standbeelden gaan weer op hun omgetrokken voeten staan. Waar staat de schaduw nu? Trek de
nieuwe schaduw om met een andere kleur. Herhaal dit een paar keer. Weten jullie hoe het komt dat
de schaduw verplaatst is? Laat het eventueel zien met een zaklamp en een pop in een donkere ruimte.
Als de zaklamp van een andere kant schijnt, verplaatst de schaduw zich!
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KNUTSELEN
• Stempel met badsponsen en witte verf op blauw papier. Maak er
een wolk van en knip die uit als de verf droog is. Knip ondertussen
regendruppels van blauw papier of bijvoorbeeld eierdozen en rijg
die aan een touw. Knoop de touwen onder aan de wolken vast en je
hebt een regenwolk.

• Verf een vel papier met de kleuren geel, oranje en rood. Knip een
ondergaande zon van geel papier en plak die erop. Knip uit zwart
papier een silhouet, bijvoorbeeld van een huis of een boom. Plak die
ook op het papier. De kinderen kunnen natuurlijk ook met zwarte
stift of verf werken. Plak het geheel op een vel zwart papier dat iets
groter is, zodat er een zwarte rand ontstaat.

• Laat de kinderen met gele wasco bliksem tekenen op een groot
vel papier. Met blauwe ecoline, aangelengd met water, vullen ze
vervolgens het hele blad. Als het papier droog is, mogen de kinderen
met sponsjes of een tamponneerkwast en grijze verf donderwolken
stempelen. Een werkje om je lekker bij uit te leven!

• Geef de kinderen een witte cirkel en laat ze die inkleuren met
stiften. Gebruik alle kleuren van de regenboog en zorg dat er geen
wit meer te zien is! Laat de kinderen vervolgens de borden in een
spiraal knippen, van buiten naar binnen. Als dat nog lastig is, teken
dan de spiraal met zwarte stift en laat de kinderen over de lijn knippen. Maak aan het midden van de spiraal een touw vast en hang de
regenboogspiralen op. Door de beweging van lucht zullen ze draaien,
wat een heel leuk en kleurrijk effect geeft.
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MEER OVER HET WEER (P. 65-70)
VRAGEN

• Wat wil jij nog weten over het weer?
• Van welk weer hou jij het meest?
• Hoe zou het zijn als het alleen maar zonnig is, of alleen maar regent?
• Welk weer past bij welk seizoen?
• Wat voor weer denk jij dat het morgen wordt?
• Hoe zouden de weermensen weten wat voor weer het morgen wordt?
• Kijk jij weleens naar het weerbericht?
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ACTIVITEITEN
• In de bijlage staan woordkaarten, gemaakt met afbeeldingen uit het boek. Als het goed is, hebben de
kinderen nu zo veel geleerd over het weer dat ze weten wat er met de afbeeldingen bedoeld wordt. De
woorden die op de kaarten staan, hoeven de kinderen nog niet te kunnen lezen. Ze kunnen wel enkele
letters uit de woorden herkennen en benoemen. Als de kinderen een tekening maken over het weer,
kunnen ze met behulp van deze kaarten bij hun tekening ook de juiste woorden stempelen.

• Kijk samen naar het weerbericht. Een weerbericht voor kinderen, bijvoorbeeld uit het Jeugdjournaal,
is het meest geschikt. Welke woorden worden er gebruikt om aan te geven wat voor weer het wordt?
Wat zie je op de plaatjes? Als de temperatuur genoemd wordt, schrijf die dan op zodat het morgen
gecontroleerd kan worden. Waar moeten we morgen rekening mee houden als we ons aankleden? Pak
eventueel de juiste woordkaarten bij het weerbericht. Welke woorden zijn genoemd?

• Leg verschillende woordkaarten neer en geef elk kind één blokje. Leg uit dat de kinderen straks een
blokje neer mogen leggen bij hun favoriete weer. Laat de kinderen vooraf voorspellen waar de meeste
stemmen naartoe zullen gaan. Als ieder kind zijn blokje heeft neergelegd, moet er uitgevonden worden
welk weer de meeste stemmen kreeg. Hoe doen we dat? Tellen. Maar hoe tellen we de blokjes handig?
Als je een toren maakt van de blokjes per woordkaart, kunnen de kinderen eenvoudig zien welke kaart
de meeste stemmen heeft gekregen. Die heeft immers de hoogste toren!

• Print een kaart van Nederland en laat de kinderen hun eigen weerbericht maken. Ze mogen op de
kaart met symbolen aangeven wat voor weer het wordt. Welk symbool gebruik je om aan te geven dat
het zonnig wordt? En hoe laat je zien dat het gaat regenen? Met getallen kunnen de kinderen aangeven
hoe warm het wordt. Laat ze het weerbericht ook echt presenteren. Maak een tv door uit een doos
een kader te snijden. Wie achter de tv staat, is de weerman of -vrouw en mag vertellen wat voor weer
het morgen wordt! Heb je een digibord? Scan het weerbericht in, en laat het kind presenteren via het
digibord. Dat maakt het nog echter!
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KNUTSELEN
• Teken zeven rechthoekige vakken op een wit vel papier. Laat de
kinderen allerlei gekleurde stukjes papier scheuren uit tijdschriften.
In elk vak plakken ze één kleur, op de volgorde van de regenboog.
Wie die volgorde niet kan onthouden, zet met een stift eerst in elk
vak een stipje: rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, donkerblauw,
paars. Dit kan ook een groepsopdracht zijn: de kinderen zoeken elk
in tijdschriften naar hun eigen kleur en vullen hun eigen vak.

• Laat de kinderen met witte wasco tekenen op een groot vel papier.
Neem bijvoorbeeld een flink stuk behangpapier en laat meerdere
kinderen tegelijk werken. Ze tekenen de wolken in de lucht, en dat
mag best een beetje rommelig. Als ze klaar zijn, mogen ze het hele vel
vullen met blauwe ecoline aangelengd met water. De lucht is klaar!
Wat is er allemaal in de lucht te zien? Vliegtuigen, een luchtballon,
vogels: laat de kinderen dat erbij tekenen of knutselen. Van watten
kunnen de kinderen extra wolken maken, of de strepen die achter
vliegtuigen te zien zijn.

• Maak met de hele groep een wolk van papier-maché. Plak hiervoor
meerdere ballonnen aan elkaar of maak een vorm met behulp van
kippengaas. Plak hieroverheen repen krantenpapier die in behangerslijn (of kleuterlijm) gedoopt zijn. Laat goed drogen en geef het
eventueel nog een laag. Prik de ballonnen door en verf de wolk wit.
Hang de wolk aan het plafond. Tip: met waterballonnen kunnen de
kinderen een kleine wolk maken. Ze kunnen ook een laag wit vliegerpapier aanbrengen om de wolk wit te maken.

• Maak een weerwijzer. Geef elk kind een papieren bordje en een
wasknijper. Ze verdelen het bord in vier vakken, en tekenen of knippen en plakken in elk vak een weersoort: zonnig, regen, sneeuw en
bewolkt. Op de wasknijper plakken de kinderen een pijl. Elke dag
kunnen ze met de knijper aangeven wat voor weer het wordt. Tip:
in de bijlage Weer bijhouden is bij elke dag extra ruimte om een
tekening te maken of een woord te schrijven.
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