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Opdrachten 
 

Het weer 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij het weer? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het weer in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

Wat weet jij over het weer? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is het weer? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat het weer is. 

 

 4 – Doen 

In het boek wordt iets verteld over de vier seizoenen. (p. 6 en 7) Noem ze alle vier in 

de goede volgorde en begin bij de lente. 
 

Doe voor hoe je je voelt op een warme dag en op een gure, koude dag. 
 

Zoek een voorwerp in de klas dat past bij de herfst en een ander voorwerp dat past 

bij de lente. 

 

5 – Reken het uit 

Op een warme dag groeit een plantje 2 centimeter. Op een koude dag groeit 

hetzelfde plantje de helft. 

Hoeveel centimeter groeit het plantje op zo’n koude dag? 
 

Op een winterse dag dooit het 2 graden. De dag erna vriest het 2 graden. 

Hoeveel graden verschil is dat? 

 

6 – Teken het 

a. Teken de voorwerpen na die je moest zoeken in opdracht 4. 

b. Teken jezelf op een winterse dag in de sneeuw. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. De meneer op p. 22 draagt veel kleren terwijl het erg warm is. Waarom doet 

hij dat? 

b. De zon staat stil. Toch zien we hem in het oosten opkomen en in het westen 

ondergaan. Elke dag weer. Hoe kan dat? 

 

8 – Weet jij het? 

a. Wat zijn sneeuwvlokjes? (p. 14) 

A: bevroren waterdruppels B: ijsbrokjes C: witte pluisjes 
 

b. Wanneer waait het hard? 

A: als het stormt B: bij windkracht 3 C: als er een bries waait 
 

c. Maak de zin af. Orkanen zijn gevaarlijk, want ze ... (p. 17) 

A: veroorzaken brand B: zijn giftig C: blazen gebouwen om 
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Opdrachten – antwoorden 
 

Het weer 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij het weer? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het weer in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

Wat weet jij over het weer? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is het weer? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat het weer is. 

 

 4 – Doen 

In het boek wordt iets verteld over de vier seizoenen. (p. 6 en 7) Noem ze alle vier in 

de goede volgorde en begin bij de lente. 
 

Doe voor hoe je je voelt op een warme dag en op een gure, koude dag. 
 

Zoek een voorwerp in de klas dat past bij de herfst en een ander voorwerp dat past 

bij de lente. 

 

5 – Reken het uit 

Op een warme dag groeit een plantje 2 centimeter. Op een koude dag groeit 

hetzelfde plantje de helft. 

Hoeveel centimeter groeit het plantje op zo’n koude dag?  1 centimeter 
 

Op een winterse dag dooit het 2 graden. De dag erna vriest het 2 graden. 

Hoeveel graden verschil is dat?  4 graden 

 

6 – Teken het 

a. Teken de voorwerpen na die je moest zoeken in opdracht 4. 

b. Teken jezelf op een winterse dag in de sneeuw. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. De meneer op p. 22 draagt veel kleren terwijl het erg warm is. Waarom doet 

hij dat?  tegen de zon en tegen zandstormen 

b. De zon staat stil. Toch zien we hem in het oosten opkomen en in het westen 

ondergaan. Elke dag weer. Hoe kan dat?  De aarde draait om zijn as. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Wat zijn sneeuwvlokjes? (p. 14) 

A: bevroren waterdruppels B: ijsbrokjes C: witte pluisjes 
 

b. Wanneer waait het hard? 

A: als het stormt B: bij windkracht 3 C: als er een bries waait 
 

c. Maak de zin af. Orkanen zijn gevaarlijk, want ze ... (p. 17) 

A: veroorzaken brand B: zijn giftig C: blazen gebouwen om 

 


