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Ener-gie ge-bruiken of ge-ven?

 Zet een kruis voor het goede antwoord. 

  

 Trek een lijn naar het goede plaatje.

 Vul in. Wat geeft je ener-gie van-daag? 

 

 Vul in. Wat kost je ener-gie van-daag? 

me-ten

wor-tel

voet-bal-len

brood le-zen

ijs

sla-pen

snoep

ik eet veel
ik ren wei-nig

ik eet ge-noeg
ik ren veel

slankfors

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 

geeft ener-gie

kost ener-gie 
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Veel of weinig ener-gie?     

 Kleur het goede vakje.  

 Vul in. Kies uit: veel ener-gie - wei-nig ener-gie.

             

ik ren 
ik ga snel 
 
 

ik loop 
ik ga traag 
 
 

ik werp een speer 
de speer is zwaar 
 
 

waar niet waar

als ik schop kost dat ener-gie 
de ener-gie is weg, in de lucht 
als ik vaak schop krijg ik het warm 

ik schop de bal weg ik geef ener-gie aan de bal 

waar niet waar

als ik sla kost dat ener-gie 
de ener-gie is weg, in de lucht 
als ik vaak sla krijg ik het warm 

ik sla te-gen de bal ik geef ener-gie aan de bal 

waar niet waar

als ik spring kost dat ener-gie
de ener-gie is weg, in de lucht

ik spring en ik zwiep 
mijn touw 

als ik vaak spring krijg ik het warm
ik geef ener-gie aan het touw
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Ik loop of ik ren    

 Kleur de woorden:  

  Maak de zinnen af. Vul aan. 

lang-zaam = geel 
wei-nig = rood 
ener-gie = groen 

ik loop lang-zaam  

dat kost wei-nig ener-gie 

ik ben niet snel moe  

ik zweet niet 

 
mijn voet-afdruk is niet diep 

ik geef wei-nig ener-gie 

aan de grond  

als ik loop ga ik ...

   
   
dat kost wei-nig ...

   
   
mijn voet geeft wein-ig ener-gie aan de ...

  
 
mijn voet-afdruk is niet ...

       
 

als ik ren ga ik ...

        
     
dat kost veel ...

        
      
mijn voet geeft veel ener-gie aan de ...

        
     
mijn voet-afdruk is ...

       
 

ik ren heel snel  

dat kost veel ener-gie 

ik ben snel moe  

ik zweet veel  

 
mijn voet-afdruk is diep 

ik geef veel ener-gie  

aan de grond

snel = geel  
veel = rood  
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Zes verschil-lende fiet-sen      
       

 Kleur het goede vakje.   

waar niet waar

ik kan heel snel

mijn fiets is heel zwaar

mijn fiets is heel oud

waar niet waar

ik zit recht-op

ik vang veel wind

voor de wind ga ik snel

waar niet waar

ik buk, ik maak me klein

zo vang ik niet veel wind

ik ben lang-zaam

waar niet waar

mijn fiets is zwaar

de wind gaat over de mand

deze fiets is snel

waar niet waar

ook als ik niet trap ga ik snel

ik word niet moe

ik ben een beet-je lui

oude fiets 

mijn fiets

race-fiets

fiets met bak 

elek-trische fiets
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De zon geeft ener-gie

 Trek een lijn van de zin naar het goede plaatje.

de zon geeft licht en warm-te   
   
      

de boom neemt zon-licht op   
  

 
      
 de boom maakt hout en ap-pels  
  

  
      
jij haalt ener-gie uit de ap-pel   
   
 

     
jij fietst: de ener-gie komt vrij   
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Waar komt ener-gie vandaan? 

 Trek een lijn van de zin naar het goede plaatje.

 Teken de zon af. Kleur daarna de zon in.

      

het kampvuur is van hout

een kaars is van was

in een zak-lamp zit een bat-terij

stroom komt uit een stop-contact

de knijp-kat werkt op spier-kracht   
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 Kruis de goede zin aan.          
     

Fossiele energie

 Trek een lijn van het plaatje naar de goede zin.     

is dit verhaal oud?
het is heel oud
het is nieuw

hoe komt een zee-diertje aan ener-gie?
hij eet een plant
hij ligt in de zon

wat is fos-siele ener-gie ?
ener-gie van de zon
aard-gas en aard-olie uit de grond

een zee-plantje groeit van zon-licht er valt zand de zee-diertjes gaan dood 
en zee-diertjes eten zee-plantjes op de zee-diertjes en val-len op de bo-dem

1 2 3

 Wie gebruikt fossiele brandstoffen? Zet een kring om het goede plaatje.   
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 Trek een lijn naar het goede plaatje.

groot niet zwaar

klein stroom

ver weg heet

Van zon tot gloeilamp

 Trek een lijn van het woord naar het goede plaatje.                         
    

de zon geeft licht en warmte

de zee-diertjes vormen fos-siele brand-stof

de fa-briek maakt van brand-stof stroom

de stroom komt thuis uit het stop-contact.

de lamp geeft licht door stroom
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 Kleur de snaren in het plaatje.

     

Hoog en laag

 Kleur de woorden:                      

xy-lo-foon  = geel
hoog  = paars
laag  = rood

dit is een xy-lo-foon

als ik tik, dan zegt hij ping

groen is klein en hoog

rood is lang en laag

een xy-lo-foon van fles-sen  
 
is de fles vol, dan klinkt het hoog  
 
is de fles leeg, dan klinkt het laag  
 
   

welke snaar klinkt laag? kleur deze snaar:  
 
welke snaar klinkt hoog? kleur deze snaar:  
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 Hoe hard gil jij? Teken een harde gil.

 

Hard en zacht

 Kleur de woorden:                      

hoog =  geel laag = paars
hard = blauw zacht = rood

je stem-banden lij-ken op elastiek-jes  
  
als het gat groot is, klink je laag  
  
dan trilt de lucht traag   
 

je stem-banden lij-ken op elastiek-jes  
  
als het gat klein is, klink je hoog  
  
dan trilt de lucht snel   

gil je hard    

dan trilt de lucht hard   
 
onder je dek-bed klinkt het zacht  
  
dan trilt de lucht zacht 
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Het oor

 Vul de nummers in bij de goede woorden. 

  de gehoor-botjes    
    

  de zenuw-baan    
    

  de trommel-vlies   
    

  ik ga naar de klas    

Kleur de stokken blauw  
Kleur de rand rood 

Kleur het trommel-vlies geel
Kleur de wand groen

  de school-bel gaat  
    

    de oor-schelp  
    

    de hersenen   
    

   de gehoor-gang   

1

9

2

3 4
5

6

7

8

 Teken de trommel af. 
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Ener-gie raakt op!

 Kleur de woorden:      

zon = geel
wind = blauw
ener-gie = rood

fos-siele ener-gie raakt op 
 
aard-olie en aard-gas raken op 
 
de zon raakt nooit op
  
de wind raakt nooit op  

de zon is een bron van ener-gie 
  
je ziet hier een zonne-paneel  
 
zo maak je stroom van zon-licht 
  

de wind is een bron van ener-gie  
 
dit zijn wind-molens 
  
zo maak je stroom van wind-ener-gie  
    

 Hoe be-spaar jij ener-gie? Teken welk appa-raat jij uit-zet.


