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50 minuten 

1, 42, 46 en 54

 10 min.

Vraag hoe laat de leerlingen naar bed gaan. Verschilt die tijd in de winter en de 
zomer? Vinden ze het in de zomer lastiger om naar bed te gaan als het nog licht 
is? Eindig het gesprek met de conclusie dat in de zomer de dagen langer zijn 
dan in de winter. 

De leerlingen onderzoeken wat de invloed van de zon is bij de verschillende 
seizoenen.

 30 min.

Geef de leerlingen een piepschuimen bol, cocktailprikkers en een pen. Ver-
tel dat meridianen denkbeeldige lijnen zijn over het aardoppervlak en dat de 
evenaar een denkbeeldige horizontale lijn over het midden van de aarde is. De 
aardas is een denkbeeldige lijn door de aarde heen van de Noordpool naar de 
Zuidpool. Laat dit eventueel aan de hand van een globe zien. Laat de leerlingen 
in tweetallen opdracht 1 van het doeblad maken. Leg voor stap 6 t/m 9 uit dat 
de aarde in een jaar om de zon draait. In 24 uur draait de aarde om zijn eigen 
as. Als Nederland bij het experiment in het donker ligt, betekent dit dat het 
nacht is. Laat de leerlingen bij de opdrachten de aarde steeds zo draaien dat het 
in Nederland dag is. Nederland is dan naar de zon toe gericht. Hierbij mag de 
stand van de aardas niet veranderen. 

De leerling:
 leert dat de aarde om zijn as 

 draait van west naar oost
 ontdekt dat de dagen  

 in de winter kort zijn door- 
 dat de stand van de aarde 
 ten opzichte van de zon  
 verandert

 weet dat de aarde in  
 een jaar om de zon draait

 weet dat de aarde in een dag 
 om zijn eigen as draait

 een voorbeeldaarde  
 en zon om de seizoenen  
 te illustreren 

 36 cocktailprikkers
 12 passers
 12 piepschuimen bollen
 12 (zak)lampen
 A4-papier
 stickers
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 10 min.

Vraag in welke windrichting de zon opkomt. En in welke windrichting gaat de zon 
onder? Vraag of de zon draait of dat de aarde draait. Kom tot de conclusie dat de 
aarde van west naar oost draait. Hierdoor lijkt het alsof de zon van oost naar west 
beweegt. De leerlingen maken opdracht 2 t/m stap 7 van het doeblad. Leg uit dat 
Nederland niet altijd op hetzelfde punt in het door de zon verlichte deel van de 
aarde ligt. Dit is afhankelijk van het seizoen. In de winter ligt Nederland ver boven 
het midden in het door de zon verlichte deel. Hierdoor wordt Nederland minder 
uren per dag verwarmd door de zon. Ook bereikt de straling van de zon Nederland 
dan onder een scherpe hoek, waardoor er een groot gebied verwarmd wordt en 
het zonlicht dus minder intens is. In de zomer is dit precies omgekeerd. De stra-
ling maakt een grotere hoek met het aardoppervlak en de aarde wordt gedurende 
een groter aantal uren per dag verwarmd. 

Bespreek met de leerlingen wat de stand van de zon te maken heeft met de  
seizoenen. De leerlingen vullen stap 8 van opdracht 2 van het doeblad in.



GROEP 7!8

71

PAGINA  453 Seizoenen LES 71

1  Lange dagen, korte dagen
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2  Waar komt de zon op?
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