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De polen

  Kleur de woorden: Zuid-pool = geel
 Noord-pool = rood
 Nederland = groen  

     

 Trek een lijn.

   

Noord-pool

Zuid-pool

Nederland

ik woon op de Zuid-pool

ik woon op de Noord-pool
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Warm of koud

  Waar woon ik? Kies uit: 1 - 2 - 3. Vul in.  

     

2

3

1
bij ons is het 
niet koud en 
niet warm ...

bij ons is het 
heel koud ...

  heel warm  
  niet te warm en niet te koud 
  heel koud  

bij ons is het 
heel warm...

  Kleur de woorden: warm = rood
 koud = blauw  

     
 Kruis het goede woord aan. 

   
bij de eve-naar is het vaak ... warm    koud

in ons land is het … ge-matigd  ijs-koud

op de Noord-pool is het … warm  ijs-koud
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Aan zee

  Kleur de woorden: zee = geel
 warm = rood
 koud = blauw  

     

Maastricht

Wijk aan Zee

6˚

5˚

4˚

3˚

2˚

1˚

6˚C 5˚C 2˚C

ZW/3-4

Maastricht

Wijk aan Zee

6˚

5˚

4˚

3˚

2˚

1˚

6˚C 5˚C 2˚C

ZW/3-4

Maastricht

Wijk aan Zee

25˚

24˚

23˚

22˚

21˚

20˚

19˚C 20˚C 23˚C

ZW/2-3

Maastricht

Wijk aan Zee

25˚

24˚

23˚

22˚

21˚

20˚

19˚C 20˚C 23˚C

ZW/2-3

het is win-ter, het is koud
   
in Maastricht ligt zelfs ijs
   
maar bij de zee ligt geen ijs
   
aan zee is de win-ter niet streng  
 

het is zo-mer, het is warm
   
in Maastricht is het zelfs heet 
  
maar aan zee is het niet warm 
  
aan zee is de zo-mer koel    
   

 Hoe warm is het? Zet een kring om het goed antwoord 

   

in Maastricht  is het … 20°C 23°C

in Wijk aan Zee is het …. 20°C 23°C

in Maastricht  is het … 5°C 0°C

in Wijk aan Zee is het …. 5°C 0°C

20°C 5°C

23°C 0°C
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Hoog en laag

  Vul in.  

     

op de top van berg 1 is het                        °C
   
op de top van berg 2 is het                        °C
  
op de top van berg 3 is het                        °C
  
in het dal is het                        °C   

  Vul in.

   
hoog op een berg is het vaak … warm koud

in het dal is het vaak … warm koud

op een hoge berg ligt vaak ... sneeuw boom

boven de boom-grens groeit geen … sneeuw boom

15°C

20°C

berg 1

berg 2 berg 3

8°C boom-grens

0°C


