
KLIMAATKWESTIES
LES 4 EEN DEKEN OM DE AARDE 



DIT GA JE DOEN:

• Je onderzoekt wat broeikasgassen zijn en hoe ze ontstaan.

• Je onderzoekt wat de voordelen en nadelen zijn van broeikasgassen.

• Daarmee ontdek je ...

• een aantal oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde.



DE TOEKOMST 
VAN HET IJS 



ONDERZOEKSVRAAG:

LEVEN PINGUÏNS OVER 
TWINTIG JAAR OP 
EEN WARME ZUIDPOOL?



BEKIJK HET FILMPJE 

• https://studio.blink.nl/digibord-les/bwaardrijkskunde/7/2/4?slideId=332b21dc-c40e-43f3-

8862-1bc4c0d75aff

https://studio.blink.nl/digibord-les/bwaardrijkskunde/7/2/4?slideId=332b21dc-c40e-43f3-8862-1bc4c0d75aff


VUL DE LEGE 
PLEKKEN IN

• 3 Gevolgen van het broeikaseffect 

• a Wat kun je nu zeggen over de gevolgen van 

broeikasgassen? Vul de zinnen aan. Kies uit: regenbuien -

klimaatveranderingen – smelt – stijgt – minder – droogte -

warmer - overstromingen 

• Door het broeikaseffect wordt het ____________ op 

aarde. Daardoor ____________ het ijs op de Zuidpool. De 

pinguïn krijgt daardoor ____________ ruimte om te leven. 

En de zeespiegel ____________. Daardoor krijgen we 

meer ____________. Het weer wordt extremer. We 

krijgen op aarde meer ____________ en meer hevige 

____________. Het zijn echte ____________. 



HOE ONTSTAAN BROEIKASGASSEN? 
BEKIJK HET FILMPJE

• https://studio.blink.nl/digibord-les/bwaardrijkskunde/7/2/4?slideId=eb03360e-20aa-41c6-

9db9-ba0253445138

https://studio.blink.nl/digibord-les/bwaardrijkskunde/7/2/4?slideId=eb03360e-20aa-41c6-9db9-ba0253445138


ZAL DE PINGUÏN 
OVER 20 JAAR OP 
EEN WARME 
ZUIDPOOL 
LEVEN? WAT 
DENK JIJ NU?

• Geef een aantal argumenten, schrijf deze op een 

blaadje. 

• Bespreek je antwoorden met je vader of 

moeder, broer of zus. 



OPLOSSINGEN; WAAR ZIJN 
WETENSCHAPPERS NU MEE BEZIG? 

HTTPS://STUDIO.BLINK.NL/DIGIBORD-

LES/BWAARDRIJKSKUNDE/7/2/4?SLIDEID=DC5525FC-5185-48BD-B9DF-80C7F64D43A1

https://studio.blink.nl/digibord-les/bwaardrijkskunde/7/2/4?slideId=dc5525fc-5185-48bd-b9df-80c7f64d43a1


EN DUS ...

• Er liggen broeikasgassen om de aarde. Deze zorgen ervoor dat het op aarde niet te koud 

wordt.

• De mens veroorzaakt een versterkt broeikaseffect. Daardoor warmt de aarde op.

• De gevolgen hiervan zijn het smelten van het ijs op de polen en stijging van de zeespiegel.

• Door minder CO2 uit te stoten en duurzame energiebronnen te gebruiken, kunnen we 

de opwarming nog beperken.



KUN EN WIL JIJ VERSCHIL MAKEN? 

• https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom/videos/2223918294349064/

https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom/videos/2223918294349064/


DIT WAS LES 4! 


