
Deze les gaat over:
•	 Klimaatzones	op	aarde

Bij dit thema horen ook:
•	 Les 1		Een	echte	meteoroloog
•	 Les 3		Invloed	op	het	weer:	oceaanstromen
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LES 2 Klimaten en het weer op aarde

Op aarde heersen veel verschillende klimaten. De Duitse klimatoloog Wladimir Köp-
pen deelde de verschillende klimaten in vijf primaire klimaatzones (A-E) in: tropisch, 
droog, gematigd, land- en poolklimaat. Later zijn er nog een aantal aanpassingen 
geweest aan de onderverdeling van deze primaire klimaatzones, maar de vijf zones 
zelf zijn intact gebleven. Een belangrijke toevoeging aan de indeling was die van 
het bergklimaat.
In deze les maken de leerlingen posters over de belangrijkste klimaten op aarde. Elk 
groepje presenteert hun klimaat met behulp van de poster aan de rest van de klas.

Tijdsduur  65 -125 minuten (afhankelijk van huiswerkopdracht)
Kerndoelen  1, 2, 4, 5, 6, 7, 29, 31
Lesdoelen   Leren wat de belangrijkste klimaten op aarde zijn en hier zelf 

informatie over kunnen zoeken.
 Bevindingen duidelijk presenteren met behulp van een poster.
Werkvormen  In groepen posters maken.
 Klassikale presentatie door leerlingen.
Benodigdheden   Digibord of computer met beamer om de foto Satellietbeeld 

aarde te laten zien (zie beeldbank op  
www.ruimtevaartindeklas.nl).

 Computers met internet en (kleuren)printer voor de leerlingen
 Papier voor de posters (A1-formaat)
 Stiften in verschillende kleuren
Voorbereiding  De klas in groepen verdelen.
 Iedere groep een klimaat toewijzen.
  vaststellen welke onderdelen in de werkstukken behandeld moe-

ten worden.
 Werkblad kopiëren.
Organisatie les  Deze les neemt meer dan één lesuur in beslag. Het maken van 

de poster kan ook worden opgegeven als huiswerk. De poster-
presentatie kan dan de volgende les worden gegeven.

THEMA 3  WEER & KLIMAAT
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LES 2 KLIMATEN EN HET WEER OP AARDETHEMA 3  

André Kuipers kan vanuit het ISS de aarde goed zien. Zo kan hij zien dat de aarde 
er niet overal hetzelfde uitziet. Laat de leerlingen de onderstaande foto zien. Deze 
is ook te vinden op de beeldbank van www.ruimtevaartindeklas.nl. 
Bespreek met de leerlingen klassikaal wat ze zien en wat de oorzaken van de ver-
schillen kunnen zijn. 

Leg aan de leerlingen uit dat veel van de verschillen veroorzaakt worden door de ver-
schillende klimaten die op aarde heersen. Welke klimaten kennen de leerlingen al? 
Verdeel vervolgens de klas in groepen. Doe dit op basis van de klimaten die de 
leerlingen gaan onderzoeken (één groepje per klimaat): tropisch, gematigd, droog, 
land- en poolklimaat, met een eventuele toevoeging van het bergklimaat. 

Overhandig de leerlingen de tips voor het maken van een poster. 
De leerlingen gaan nu vergaderen over de inhoudelijke indeling van hun poster. 
Met andere woorden: wat komt er specifiek over hun klimaat op de poster? Denk 
hierbij aan gemiddelde temperatuur, neerslag, plaatsen op aarde waar het klimaat 
voorkomt, welke planten en dieren komen er voor, etc. 

Verschillen op de satellietfoto  [5 minuten]

De klas verdelen  [5 minuten]

Posterindeling bepalen  [15 minuten]
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LES 2 KLIMATEN EN HET WEER OP AARDETHEMA 3  

De	leerlingen	gaan	nu	in	de	aangewezen	groepjes	de	poster	over	hun	klimaat	ma-
ken.	Ze	kunnen	dit	tijdens	de	les	doen	maar	ook	als	huiswerk	thuis	of	op	school.

De	leerlingen	presenteren	hun	poster	aan	de	rest	van	de	klas.	Na	de	presentatie	mo-
gen	de	andere	leerlingen	vragen	stellen	over	de	poster	en	het	klimaat.

Discussieer	met	de	klas	over	welk	klimaat	het	dichtst	in	de	buurt	komt	van	het	kli-
maat	dat	op	het	ISS	heerst.

OMSTANDIgHEDEN OP HET ISS

Temperatuur 23.8	°C	(constant)

Neerslag Geen	(luchtvochtigheid	22%:		
vergelijkbaar	met	woestijnklimaat)

Wind geen

Luchtdruk ±	1	atm	(zelfde	als	op	aarde)

Op	www.kennislink.nl	is	veel	achtergrond-	
informatie	over	weer	en	klimaat	te	vinden.

TIP

Het klimaat op het ISS  [10 minuten]

Posterpresentatie  [30 minuten]

Posters maken  [60 minuten]
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WERKBLAD Klimaatposter

THEMA 3  LES 2  KLIMATEN EN HET WEER OP AARDE 

KLAS                                                                                  NAAM                                                                                         

Tips
•	 	Een	poster	moet	niet	te	veel	tekst	bevatten	en	moet	toch	het	hele	verhaal	wat	je	

te	vertellen	hebt	bevatten.
•	 	Een	poster	moet	er	aantrekkelijk	uitzien.	Gebruik	daarom	verschillende	kleuren	

en	plaatjes.
•	 	Houd	de	poster	overzichtelijk	zodat	iemand	die	naar	jouw	poster	komt	kijken	

direct	ziet	waar	de	poster	over	gaat.
•	 Vergeet	niet	op	de	poster	te	vermelden	wie	de	poster	gemaakt	heeft.
•	 	Zorg	ervoor	dat	de	tekst	zo	groot	is	dat	je	de	poster	van	een	meter	of	twee	kunt	

lezen.
•	 	Afbeeldingen	mag	je	plaatsen	waar	je	wilt	op	de	poster,	maar	liever	niet	voor	de	

titel.	Zorg	dat	er	naast	de	afbeeldingen	genoeg	plek	overblijft	voor	tekst.	
•	 	Met	grafieken	en	tabellen	kun	je	op	weinig	ruimte	veel	uitleggen.	Leg	onder	de	

tabel	of	grafiek	in	één	zin	uit	wat	er	te	zien	is.

Succes	met	het	maken	van	je	poster!

Wat heb je nodig?
•	 Groot	vel	papier	(vraag	je	leraar)
•	 Stiften	en	markers	in	verschillende	kleuren
•	 Plaatjes	(die	kun	je	zelf	zoeken)
•	 Schaar
•	 Lijm

Deze les ga je een poster maken over een 
klimaat dat je leraar je heeft gegeven. Maar 
een goede poster is niet zomaar een vel 
papier met daarop wat plaatjes en tekst. 
Daarom staan hieronder een aantal tips voor 
het maken van je poster.

gA VERDER OP DE VOLgENDE PAgINA
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THEMA 3 LES 1 WERKBLAD  KLIMAATPOSTER
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