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?\kYif\`bXj\]]\Zk
Het klimaat
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

Y\ef[`^[_\[\e

PLQXWHQHQ

De leerling:

äWKHUPRPHWHUVGLHGRRU

15 minuten
wachten

ä weet wat het broeikaseffect is
ä weet wat de dampkring is

äOLWHUIOHVVHQ

b\ie[f\c\e

ä ontdekt dat de dampkring
heel dun is in vergelijking

HQ

met de aarde
ä kent zowel positieve als
negatieve gevolgen van het
broeikaseffect
ä weet dat er zonder broeikaseffect en dampkring geen leven
mogelijk zou zijn op aarde

een flesopening passen
äSDVVHUV
äOHSHOV
äWUHFKWHUV
ä$SDSLHU
äVFKRROERUGNULMW
äOLQLDOHQ
äNOHXUSRWORGHQ
äGUDDG
äVFKDUHQ
äSRWJURQG

\`e[gif[lZk

äZDWHU

äHHQIOHVGLHGHDDUGHPHW

äSODNEDQG

dampkring voorstelt en een

ä ]RQRIODPS

fles die een planeet zonder
dampkring voorstelt

MffiY\i\`[`e^
Voor deze les is enige kennis nodig over de functie van de dampkring, het
broeikaseffect en broeikasgassen.

?\kYif\`bXj\]]\Zk10 min.
Vraag of de leerlingen weten wat het broeikaseffect is. Waardoor wordt dit
veroorzaakt? Kom tot de conclusie dat dit onder andere komt doordat er steeds
meer uitlaatgassen van auto’s in de lucht komen (CO2) en doordat de mensen
steeds meer energie verbruiken. Daarnaast zijn er ook nog andere redenen
waardoor de aarde steeds warmer wordt. De broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, zorgen ervoor dat de warmte van het zonlicht wordt vastgehouden.
Vertel dat de aarde een dampkring heeft. De broeikasgassen blijven hierdoor
‘hangen’, met als gevolg dat de aarde steeds warmer wordt.
Vertel dat het broeikaseffect zowel positieve als negatieve gevolgen heeft.
Bespreek dat mensen zonder het broeikaseffect niet op aarde kunnen leven!
Er zou een gemiddelde temperatuur van -15˚ Celsius heersen.
De leerlingen vullen opdracht 1 van het doeblad in.
De leerlingen onderzoeken wat het gevolg van het broeikaseffect is op de temperatuur op aarde.
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Tip.
Op internet
zijn allerlei
filmpjes te
vinden over
het broeikaseffect.

K\b\e`e^[Xdgbi`e^40 min. waarvan 15 min. wachten
*HHIGHOHHUOLQJHQHHQOHHJYHO$SDSLHUHQHHQSRWORRG+LHURSJDDQ]HGH
aarde en de dampkring tekenen. Bespreek kort wat de dampkring is. Vertel dat
de dampkring (of atmosfeer) een luchtlaag boven de aarde is. De leerlingen
ontdekken dat deze luchtlaag heel dun is.
Verdeel de passers en de linialen. De leerlingen gebruiken de liniaal om met
de passer een cirkel met een diameter van 13 centimeter te tekenen. Deze
cirkel stelt de aarde voor. Met kleurpotlood trekken ze hieromheen een heel
dun lijntje. Dit stelt de dampkring voor. Op schaal zou dit lijntje niet meer dan 1
millimeter dik mogen zijn. Vraag wat hen opvalt aan de grootte van de lijn. Kom
tot de conclusie dat de dampkring ten opzichte van de aarde maar heel dun is.
De leerlingen vullen opdracht 2 van het doeblad in.

;\[Xdgbi`e^
Vertel dat de dampkring ervoor zorgt dat de broeikasgassen bij de aarde blijven.
Niet alle planeten hebben een dampkring; Saturnus bestaat uit gas en heeft
geen aparte dampkring. Om te zien wat een dampkring doet met de temperatuur op de planeet, doen de leerlingen een experiment. Verdeel de leerlingen in
groepjes van vier. Geef ieder groepje een groepsnummer. Maak binnen de groepen tweetallen. Elk tweetal maakt een planeet. Geef de leerlingen de benodigdheden en een markeerstift om op de flessen het groepsnummer te schrijven en
wat het voorstelt.
'HOHHUOLQJHQGRHQVWDSWRWPHWYDQKHWGRHEODG=H]HWWHQGHćHVVHQLQGH]RQ
of onder een lamp. Na 15 minuten vullen ze opdracht 3 van het doeblad verder in.

Bespreek de opdrachten. Concludeer dat de thermometer van de fles ‘aarde’
een hogere temperatuur aangeeft. Dit komt doordat de lucht in deze fles niet
kan ontsnappen. Het wordt daardoor steeds warmer. Bij de fles zonder dampkring, komt de warme lucht steeds in aanraking met koelere lucht. De lucht
koelt weer af. De uiterste temperaturen op een planeet zonder dampkring
verschillen daarom meer. Bij een planeet met dampkring blijft de warmte
langer ‘hangen’.

>\\e[Xdgbi`e^
\e^\\eYif\`bXj\]]\Zk10 min.
De leerlingen beantwoorden de onderzoeksvraag in RSGUDFKW van het doeblad.
Bespreek de opdrachten en kom tot de conclusie dat wij zonder dampkring en
broeikaseffect niet kunnen leven. Zonder dampkring zijn de temperatuursverschillen op aarde te groot. Zonder broeikaseffect (en met dampkring) is het ook
te koud op aarde om te leven.
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Het broeikaseffect

X

NXk`j_\kYif\`bXj\]]\Zk6
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2 Tekening dampkring
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3 De dampkring


NXk_\Ya\ef[`^6



)c\^\(#,c`k\iÕ\jj\e



)k_\idfd\k\ij



[iXX[



gfk^ife[



nXk\i



c\g\c



ki\Z_k\i



gcXbYXe[



NXk^Xa\[f\e6



DXXbd\kq`aekn\\e[\XXi[\\ed\kq`aekn\\e[\Xe[\i\gcXe\\k
qfe[\i[Xdgbi`e^%DXXbY\`[\gcXe\k\e_\kq\c][\%



( Q\k[\ki\Z_k\i`e[\Õ\jfg\e`e^%



) >ff`gfk^ife[[ffi[\ki\Z_k\ikfk\i\\e




* DXXb[\gfk^ife[eXk[ffi\i)f]*c\g\cj






XXekXcZ\ek`d\k\ifg[\Yf[\dmXe[\Õ\jq`k%

nXk\ifgk\^ff`\e%

+ GcXb[\k_\idfd\k\id\kgcXbYXe[mXjk


XXe[\[iXX[%?Xe^[\k_\idfd\k\i[ffi



[\Õ\jfg\e`e^#qfXcja\fg[\k\b\e`e^q`\k%

, GcXb_\kl`k\`e[\mXe[\[iXX[fg[\q`abXek


mXe[\Õ\jmXjkqf[Xk[\k_\idfd\k\imcXb



Yfm\e[\gfk^ife[_Xe^k%

PAGINA

426 äHet klimaat äLES 67



- ;iXX`[\[fgfg[\Õ\j[`\[\XXi[\mffijk\ck%;\XXi[\_\\]kel





\\e[Xdgbi`e^\e[\Xe[\i\gcXe\\ke`\k%JZ_i`a]fg[\Õ\jn\cb\



gcXe\\k_\kmffijk\ck\en\cb^if\ga\alcc`\q`ae%



. B`abeX(,d`elk\en\cb\k\dg\iXklli[\k_\idfd\k\ijXXe^\m\e%

X



>\\][\k\dg\iXklliXXefg[\k_\idfd\k\ij_`\ife[\i%

k_\idfd\k\i
XXi[\

k_\idfd\k\i
Xe[\i\gcXe\\k

BC<LI
[\k_\idf$
d\k\ij`e
kfk[\al`jk\
k\dg\iXklli

PAGINA

427 äHet klimaat äLES 67

Y

?f\bXe_\k[Xk[\\e\k_\idfd\k\i\\e_f^\i\k\dg\iXklliXXe^\\]k6

4 Geen dampkring en geen broeikaseffect
X

>\\]Xeknffi[fga\fe[\iqf\bjmiXX^1



NXk`j_\k^\mfc^mXe_\kYif\`bXj\]]\Zkfg[\k\dg\iXkllifgXXi[\6

Y

MlcXXe%8cj[\XXi[\^\\e[Xdgbi`e^_X[^\_X[#[Xe%%%

Z

NXk`j_\keX[\\cmXe_\kYif\`bXj\]]\Zk6

PAGINA

428 äHet klimaat äLES 67

