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 Vul de goede zin in.          

  Lees hoe warm het is. Vul de goede graden in.  
Trek daarna een lijn naar het goede plaatje. 

˚C ˚C ˚C ˚C ˚C 

Als het bui-ten 0  °C is                                                                 

dan ligt er ijs in de sloot.

dan zwem ik in de zee.

Als het bui-ten 5  °C is                                                                

dan zwem ik in zee.

dan doe ik een trui aan.

Als het wa-ter 100  °C is                                                             

dan kookt het water.

dan is het water heel koud.

Als het bui-ten 25  °C is                                                             

dan speel ik in de tuin.

dan is het bui-ten heel koud.

Tem-pe-ra-tuur
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 Kijk naar de plaatjes. Kleur de goede vakjes.       
           

wind  ? geen beetje veel

zon: geen beetje veel

neer-slag: geen re-gen ha-gel sneeuw

wind  ? geen beetje veel

zon: geen beetje veel

neer-slag: geen re-gen ha-gel sneeuw

wind  ? geen beetje veel

zon: geen beetje veel

neer-slag: geen re-gen ha-gel sneeuw

wind  ? geen beetje veel

zon: geen beetje veel

neer-slag: geen re-gen ha-gel sneeuw

wind  ? geen beetje veel

zon: geen beetje veel

neer-slag: geen re-gen ha-gel sneeuw

De weer-kaart lezen
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 Kijk naar het plaatje. Kruis het goede sei-zoen aan.      
       

Wat hoort bij welk sei-zoen?

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter

len-te

zo-mer

herfst

win-ter
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 Zet een kruis voor de goede zin.         
            
In de len-te ...

is het vaak erg heet.   

krijgt een schaap een lam.

In de len-te ...

legt een mees een ei.  

zie je een paddenstoel.  

In de zo-mer ...

ga je naar het strand.   

is het blad van een boom rood.  

In de zo-mer ...

ligt er vaak sneeuw.  

is het soms heel heet.  

In de herfst ...

valt het blad van de boom. 

schaats je op het ijs.   

In de herfst ...

is het blad van een boom geel.  

zie je een tulp. 

In de win-ter ...

ligt er ijs op de sloot.   

zwem je in de zee.  

In de win-ter ...

is het heel heet . 

is het heel koud.  

in mei is het ... zo-mer

in ju-li is het .... win-ter

in ok-to-ber is het ... len-te

in fe-bru-ari is het ... herfst

Sei-zoe-nen

   Kleur de len-te geel. Kleur de zo-mer blauw. 
Kleur de herfst o-ran-je. Kleur de win-ter grijs.   
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 Kruis het goede vakje aan.          
 

pool-klimaat tro-pisch klimaat woes-tijn-klimaat zee-klimaat

De pool-vos woont in ...

een pool-klimaat.  

een tro-pisch-klimaat.   

In een woes-tijn-klimaat ...

is het droog en heet.   

is het heet en nat.  

De aap woont in ...

een woes-tijn-klimaat.   

een pool-klimaat.  

In een pool-klimaat ...

is het ijs-koud.  

is het soms heel heet.   

De woes-tijnvos woont in ...

een tro-pisch-klimaat.   

een woes-tijn-klimaat.   

In een tro-pisch-klimaat ...

is het heet en nat.  

is het koud en droog.   

De zee-meeuw woont in ...

een zee-klimaat.  

een pool-klimaat.  

In een zee-klimaat ...

niet heet en niet ijs-koud.

al-tijd droog.

 Kijk naar de plaatjes. Vul het goede nummer in de kaart in.     
 

Klimaten

1 2 3 4


