
(On)weer 

Van NWenT.nl 

  
Voorspel het weer met je eigen 
barometer 
Groep 1 t/m 4  
Moet er vandaag een paraplu mee of blijft 
het droog? Laat leerlingen zelf voor 
weerman (of -vrouw) spelen en maak een 
zelfgemaakte barometer. Lees meer 
 

IJs smelten met zout  
Groep 1 t/m 8 
Elk jaar wordt er zout op de weg gestrooid. In 
het donker worden kleine witte korrels over 
het wegdek verspreid. Maar waarom doen 
we dat eigenlijk?  Lees meer 
 
 
 

  
Koken op zonne-energie 
Groep 1 t/m 4 
De zon staalt licht, energie en warmte uit. 
Dit kunnen wij gebruiken voor slimme 
toepassingen zoals met zonnepanelen 
gebeurt. Maar wist je dat je die warmte ook 
kunt gebruiken om te koken? Lees meer 
 

Het wordt warmer in Nederland! 
Groep 5 t/m 8 
Het klimaat verandert, maar hoe maak je dit 
duidelijk? Leer kinderen creatief omgaan met 
data om een boodschap over te brengen. 
Lees meer 

 

  

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/paraplu-meenemen
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/ijs-smelten-met-zout
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-4/koken-op-zonne-energie
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/het-wordt-warmer-in-nederland


  
De toekomst van de ijsbeer 
Groep 1 t/m 8 
Wat heeft klimaatverandering voor invloed 
op de ijsberen op de Noordpool? In dit 
lesidee leren kinderen over het smeltende 
zee-ijs en de afnemende hoeveelheid 
ijsberen op de Noordpool. En natuurlijk wat 
ze kunnen doen om de ijsbeer te helpen. 
Lees meer 

Een regenboog van ‘zwaar water’ 
Groep 5 t/m 8 
Kan jij ook niet wachten tot deze vrolijk 
gekleurde verschijning aan de hemel staat? 
Niet getreurd, want met Skittles maak je 
eenvoudig jouw eigen regenboog. Hoe je 
deze felgekleurde laagjes op elkaar krijgt, 
ontdek je in dit proefje. Lees meer 

  

 

 

Helemaal in de wolken, met je eigen 
wolk 
Groep 5 t/m 8 
Wolken vliegen je elke dag weer voorbij. Hoe 
leuk zou het zijn als je de wolken eens van 
dichtbij zou kunnen bekijken en misschien 
zelfs zou kunnen vasthouden in je hand? 

Maak dan jouw eigen wolk. Lees meer 

 

 

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/de-toekomst-van-de-ijsbeer
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/een-regenboog-van-zwaar-water
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/helemaal-in-de-wolken-met-je-eigen-wolk

