Onderzoek klimaten

Bedoeling
Deze kaarten kunnen ingezet worden als hulp bij een
onderzoek naar de verschillende klimaten. De klimaten die
de kinderen volgens TULE (kerndoel 49) in groep 7/8
moeten kennen, worden in deze opdracht behandeld.
Nodig:
o De materialen die je ter beschikking stelt aan de
kinderen
o De opdrachtkaarten
o Laptops
o Boeken om informatie in op te zoeken

Uitvoering:
Een keer geen les uit het boek, maar zelf op onderzoek uit.
Dat is wat ik wilde bereiken toen ik deze les met de kinderen
deed. De opdracht is erg vrij, in groepjes doen ze onderzoek
naar de verschillende klimaten. Op de opdrachtkaart zijn de
eisen te zien die verbonden zijn aan deze opdracht. De manier
waarop ze de opgedane kennis presenteren, mogen ze in deze
opdracht zelf bepalen.

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het landklimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het tropisch klimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het woestijnklimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het Middellandse zeeklimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het zeeklimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Onderzoek: klimaten
Voor deze opdracht ga je met jouw groepje onderzoek doen naar een
klimaat. De kennis die je opdoet gedurende dit onderzoek presenteer je.
Jullie gaan onderzoek doen naar het poolklimaat.

Wat moet je doen?
•
•
•

•

•

Kijk goed welk klimaat jullie hebben gekregen.
Wat weten jullie al van dit klimaat? Maak samen een woordweb.
Kijk eventueel nog een keer naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=U3gdEy3wtr0&ab_channel=AKPic
asso-Lyceum
Jullie gaan op zoek naar informatie over dit klimaat. Hiervoor mag je
een Chromebook gebruiken, maar je kan ook de
aardrijkskundeboeken van school goed gebruiken.
Hier een paar websites waar je veel informatie kan vinden:
www.youtube.nl
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendie
nst/Klimaten.pdf
https://wikikids.nl/Klimaat#Soorten_klimaten
Als je op Google jullie klimaat opzoekt, krijg je allerlei sites
speciaal voor jullie klimaat.
-Kijk goed of de informatie die je gebruikt ook echt betrouwbaar is!Ik wil in jullie presentatie het volgende terugzien:
o Op welke plaats zie je dit klimaat? Wat zie je allemaal precies?
o Komt dit klimaat ook ergens anders in de wereld voor?
o Waarom komt dit klimaat op deze plek voor? Wat heeft hier
invloed op? (Denk hierbij terug aan het filmpje!!)
o Wat zouden inwoners van dit klimaat vinden? Wat zou het fijn/
minder fijn maken om in dit klimaat te leven?

Als je alles hebt opgezocht:
•

•
•
•
•

Verwerk alle informatie in een presentatie. Jullie mogen zelf bepalen
hoe jullie dit willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een PowerPoint,
filmpje, poster of liedje. Gebruik je creativiteit!
De presentatie duurt minimaal 3 en maximaal 5 minuten.
Werk samen, jullie zijn een team!
Je zorgt dat iedereen uit het groepje aan het woord komt.
Ik ben heel benieuwd naar jullie presentaties!

Bedankt voor het downloaden van dit
document!
Veel plezier met de uitvoering
Je kunt het bestand gratis delen met anderen.
Ik zou het leuk vinden als je naar mij
verwijst!

@inde_klas

https://in-de-klas.webnode.nl/

