Groep 5/6
Dit heb je nodig:
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
bingokaart

In actie voor
het klimaat

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
In een groepje

Je leert over klimaatverandering 			
en bedenkt wat je zelf kunt doen.

Onderzoek
van Janouk

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 72: In actie voor het klimaat’.
2. Lees de tekst en bekijk daarna de video van het
Jeugdjournaal.

.

Door de temperatuur van nu
te vergelijken met die van
de vorige eeuw, weten we
dat het steeds warmer wordt
op aarde.

.

Dat het warmer wordt, komt
vooral door broeikasgassen.
Dat zijn gassen die wij
mensen produceren in
bijvoorbeeld fabrieken, de
landbouw en het verkeer.

.

Als het warmer blijft worden
op aarde, zullen sommige
planten en dieren uitsterven.

.

Er worden bijvoorbeeld bij
warm weer meer vrouwtjes
dan mannetjes-schildpadden
geboren. Er zullen dan steeds
minder schildpadden
geboren worden.

.

In de afgelopen 130 jaar
is het wereldwijd 1 graad
warmer geworden.

.

IJs smelt dan sneller,
waardoor de zeespiegel
stijgt en land onder water
kan komen te staan.

Iets goeds doen voor de aarde
De kinderen in de bron van 1 vragen aandacht voor
het klimaat door te wandelen. Wat vind je van deze
actie? Leg je antwoord uit.

Doe jij zelf ook dingen die goed zijn voor de aarde?
Zo ja, schrijf op wat je doet.

Door klimaatverandering zullen we
vaker last hebben van extreem weer,
zoals harde regen, bosbranden
overstromingen en lange droogtes.

Onderstreep
iets wat je
nog niet wist.

Belangrijk overleg
Sommige wandelaars die je bij het filmpje van het Jeugdjournaal zag, lopen door tot
Glasgow in Schotland. Daar is een belangrijk overleg over het klimaat. Wereldleiders en
onderzoekers praten dan over hoe we de problemen die door klimaatverandering komen
kunnen tegengaan.
Stel, jij mag in gesprek met een wereldleider, wat zou je dan zeggen of vragen?
Schrijf het op.

Beste wereldleider,

In actie!
Wereldleiders moeten keuzes maken om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook
mensen kunnen een steentje bijdragen aan een betere wereld! Door goede keuzes te
maken. Bijvoorbeeld bij wat je eet, wat je koopt, hoe je reist en hoe je leeft.
Stap 1: Vorm een groepje (met ongeveer 3 andere klasgenoten). Wat kun je allemaal
bedenken om iets goeds te doen voor de aarde? Bedenk samen zoveel mogelijk dingen
om te doen. Schrijf alles wat jullie bedenken op een blaadje.
Misschien ken je mensen die iets goeds voor de aarde doen? Iemand

Tip! uit jouw buurt of een bekende Nederlander? Gebruik ook hun ideeën.
Stap 2: Pak het printblad erbij. Hier staat een bingokaart op. Schrijf de vakjes vol met
de beste en leukste acties die jullie bij stap 1 hebben bedacht. Een paar vakjes zijn al
ingevuld. Deze kun je als voorbeeld gebruiken!
Stap 3: Versier de kaart en schrijf jullie namen erbij.

Nu is het tijd om de bingokaart vol te krijgen! Als
een van de acties is uitgevoerd door iemand uit
jullie groepje, kruis het dan door. Welke groepjes
lukt het om de kaart vol te krijgen?
Hang jullie kaart op een goede plek in het

Tip! klaslokaal, zodat je makkelijk iets kunt doorkruisen!

Als je nog niet klaar bent met klimaatverandering.
Ga weer naar jeugdjournaal.nl. Zoek daar rechtsboven
met het woord ‘zeespiegel’. Bekijk de video met de titel:
‘Onderzoekers: ‘Zeespiegel bij Nederland stijgt mogelijk 2
meter’’. Zo leer je meer over de zeespiegel.

Heeft meedoen
aan een
klimaatmars zin?
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Aan de slag

Bingokaart
Van:
Van:

Aan iemand thuis
uitleg gegeven
over het klimaat

3 dagen lang
geen vlees
gegeten

