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Werk en Energie

Lees het verhaal van Sjoerd en maak de opdracht.
Dit is de kamer van Sjoerd.
Hij heeft veel apparaten.
Het zijn er meer dan 10 !!.
Ze gebruiken allemaal energie.
Sjoerd is verslaafd aan energie.
Ben jij dat ook?
Zet een X bij de apparaten die energie verbruiken.

Welke apparaten die stroom gebruiken heb jij in jou huis?
batterij-oplader

Wii

DVD speler

lamp

computer

telefoon

mobiele telefoon

spaarlamp

mp3-speler

televisie

verwarming

radio

Lees de uitleg over meten…. en energie meten. Zet een X bij het juiste antwoord.
Lengte meet je in meters, of centimeters of kilometers.
Wie is langer?

Een meisje van 122 centimeter.
Een meisje van 128 centimeter

Gewicht meet je in grammen, of kilogrammen.
Wie is zwaarder?

Een vrouw van 75 kilogram.
Een vrouw van 44 kilogram.

Energie-verbruik meet je in kWh (kilowatt per uur).
Wat gebruikt meer stroom?

Een felle lamp van 80 kWh.
Een kleine lampje van 15 kWh.

Welk apparaat verbruikt het
meeste energie?
Zet een X bij het juiste
antwoord.

53 kWh

5 kWh

138 kWh
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Werk en Energie

Hoe gaat de stroom van de bron naar je huis? Trek een lijn naar het juiste plaatje.

1. Energie-bron:
bijvoorbeeld steen-kool

2. Energie-centrale.

3. Hoog-spanningsmasten.

4. Transformator-huisje.

5. Meter-kast

6. Stopcontact
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Wat weet jij al van de aarde? Trek een lijn naar het juiste vakje.

?

Welke tekst hoort in de vakjes 1,2 en3?

?

Zonlicht schijnt op de aarde.
De aarde kaatst een deel van het licht
terug naar de ruimte.

?

Een deel van de warmte blijft bij de aarde:
dat komt door de damp-kring.
De damp-kring is net een broei-kas

Schrijf het verhaaltje over het broeikas-effect af.
Gebruik de volgende woorden: zon / snikheet / CO2 / dampkring / brandstoffen

Als de mensen alle _______________opmaken,
dan komt er te veel ________ in de ________________
De warmte van de ___________ blijft dan bij de aarde.
Dan krijgt de aarde het _______________

Schrijf het verhaaltje over de fosiele brandstoffen af.
Gebruik de volgende woorden: miljoen / fosiele brandstoffen / andere / op

Steenkool en gas zijn_________________________
Deze grondstoffen zijn wel een ___________ jaar oud.
steenkool

Langzaam raken de brandstoffen__________

< gas

We moeten zoeken naar __________energie-bronnen.
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Werk en Energie

Lees het verhaal over de sataliet-foto’s en maak de opdracht.
1

2

Dit is een sataliet-foto van Europa.

Dit is een sataliet-foto van Europa.

Het is dag, ze zon schijnt.

Het is nacht, en er is geen maan.

Zie jij Nederland bij de pijl?

Toch zie je Nederland, hoe kan dat nou?

Waarom zie je Europa zo goed liggen op de foto 2?
Omdat de zon schijnt.
Omdat er veel mensen wonen, en er veel lichten aan staan.

Hoe kunnen we energie besparen? Trek een lijn naar de juiste zin.
Zet de kachel een beetje
minder warm.

Ga dicht bij huis op vakantie.

Zet de lampen uit als je de
kamer uitgaat.

Gebruik minder fosiele
brandstoffen voor fabrieken.

4

8

2

Werk en Energie

Als alle fosiele brandstoffen op zijn….hoe ziet de toekomst er dan uit? Weet jij het?
Schrijf de volgende woorden onder het juiste plaatje:
paard en wagen / zonne-energie / wind-molens / snel en hip / koud / langzaam

Toekomst 1: een donkere wereld.

Toekomst 2: een lichte wereld

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wat betekent duurzame energie?

2. Noem 2 duurzame energie-bronnen.

Duurzame energie is heel erg duur.

Gas en olie.

Duurzame energie gaat nooit op.

Zonne-energie en wind-energie.

3. Wat is steenkool voor energie-bron?

4. Waarom is gas niet duurzaam?

Een duurzame energie-bron.

Gas kan op raken.

Een fossiele brandstof.

Gas is niet duur.
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Schrijf het verhaaltje over zonne-cellen af.
Gebruik de volgende woorden: duurzame / batterij / zon / slapen / nacht

Als de ______ schijnt, dan laadt de___________ op.
Een zonne-cel is een _____________ energie-bron.
Maar als het ________ is, dan schijnt de zon niet.
Maar s’nachts moet je __________, niet rekenen ☺.

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wat is een voordeel van zonne-energie?

2. … en een nadeel?

Zonne-energie gaat nooit op.

De zon schijnt niet altijd.

Zonne-energie heb je altijd bij de hand.

De zon schijnt gratis.

Schrijf het verhaaltje over de windmolen af.
Gebruik de volgende woorden: waait / energie / windmolen / geen / herrie / 3000

Een grote____________ geeft genoeg ___________
voor wel _____________ huizen.
Maar als het niet ___________ draaien de wieken niet,
en een windmolen maakt ook veel__________.
Veel mensen willen _________ windmolen in de tuin.

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wat is een voordeel van windenergie?

2. … en een nadeel?

Windenergie gaat nooit op.

Een windmolen maakt herrie.

Windenergie heb je altijd bij de hand.

De wind is gratis.
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Lees het verghaal over de kerncentrale.

1

3

2

Zie je die steen: dat is Uranium.

Als er een ongeluk gebeurt:

Uranium is de grondstof voor kern-energie. …dan komt er straling vrij.
Kern-energie is best gevaarlijk.

Van radio-actieve straling wordt je ziek.

Kijk goed naar het plaatje. Trek een lijn naar het juiste woord.

1

Hoogspannings-masten

2

Kern-centrale

3

Uranium

Welke energie-bron vindt jij het beste? Teken het maar. Schrijf de naam erbij.
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Ken jij Afika en het Midden-Oosten al? Trek een lijn naar het juiste plaatje.
In Nigeria stroomt de olie door grote
pijpen naar de haven van Lagos.

In Tanzania koken mensen op hout.

In Zuid-Afrika is veel steenkool.

In de stad Lagos halen grote schepen
olie van Afrika naar Nederland.

In Iran is uranium gevonden.
Nu hebben ze een kerncentrale.
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Ken jij Afika en het Midden-Oosten al? Kleur 4 landen.
Kleur Tanzania geel

Kleur Iran blauw

Kleur Zuid-Afrika rood

Kleur Nigeria groen

Zet een pijl naar
de stad Lagos

Trek een lijn van elk plaatje naar het juiste land.
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Kijk goed naar de kaart
Noordwest

Noord

NoordOost

West

Zuid-west

Oost

Zuid

Zuid-oost

Maak de puzzel. Welk woord vind je in de grijze vakjes?
I

Een land met kern energie
Een land met veel steenkool

Z
N

Een land in Afrika met veel olie
In dit land wordt veel op hout gekookt
Een land in noordwest Afrika.
Haven-stad in Nigeria
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