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Dag en nacht 

   Kruis aan: licht of sche-mer? Teken daarna de zon.  

     

   Hoe laat ga jij naar bed? Vul in en teken de wijzers.                          uur  

     

licht  sche-mer licht  sche-mer licht  sche-mer

6 uur 7 uur 8 uur

 Kruis aan. 

   
als jij slaapt is het …

licht

sche-mer

donker
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De aarde draait

  Kleur de woorden.
 
     
waar is het don-ker?  = de aarde zwart

waar is het licht?
 = het land groen
 = de zee blauw

  Kies uit: noord - zuid. Vul in.  

     
  Kleur de woorden: de aard-as  =   rood

 de draai-pijl =   blauw  

     

draai-pijl

aard-as 
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Rond de zon

  Welk woord hoort bij het nummer? Vul in.
 
     

de zon is geel
 
de aarde is blauw
 
de maan is grijs
 
een pijl is blauw
 
zo draait de aarde om de zon
 
een pijl is grijs
 
zo draait de maan om de aarde 

de zon geeft licht
 
de aarde geeft geen licht
 
de maan geeft geen licht  
  
  
 
 

1

2

3

 Zet een kring om het goede woord.

   
de aarde draait om de … zon maan

de maan draait om de … zon aarde

de maan geeft … licht geen licht

de aarde geeft … licht geen licht

de zon geeft … licht geen licht

1

2

3
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Sei-zoenen

  Kleur de woorden: zon = geel
 laag = rood
 hoog = groen  

     
het is win-ter
  
de zon staat laag
  
het is koud 
  
de scha-duw is lang

het is zo-mer
  
de zon staat hoog
  
het is warm
  
de scha-duw is kort    
  

        
 Teken de zon en de scha-duw.  

 Zet een kring om het goede woord.

   
de zon staat … hoog laag

de scha-duw is … lang kort

de zon staat … hoog laag

de scha-duw is … lang kort

zo-mer

zomer

win-ter

winter
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Scheve aarde

  Kleur de woorden: de eve-naar = blauw 
 de kreefts-keer-kring = rood 
 de steen-boks-keer-kring = groen   

     

 

kreefts-keer-kring

eve-naar

steen-boks-keer-kring

Anna

Joost

bij Joost is de zon dicht bij, dan is het warm   
bij Anna is de zon ver weg, dan is het koud   

 Kruis het goede woord aan. 

   
bij Anna is de zon … ver weg dicht bij

bij Anna is het … warm koud

bij Joost is de zon … ver weg dicht bij

bij Joost is het … warm koud
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Leuke dingen doen

 Wat ligt een waar? Trek een lijn.  

     

de ha-ven

het veen-museum

Terschelling


