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De aarde beweegt

Lees het verhaal van de aardbeving.
Stel je voor: de aarde beweegt.
De lampen schudden heen en weer.
Je hele huis schudt heen en weer.
Het huis stort in ! Alles is kapot.
Dat kan gebeuren bij een aardbeving.
Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af.
Er was een____________________________________.
Het huis is ____________________________________
De vrouw is____________________________________

Lees het verhaal van de Tsunami.
Stel je voor: er komt een golf.
Een golf zo hoog als een huis.
Of zo hoog als een flat-gebouw.
Alles stroomt onder water.
Of je hele huis is kapot door de golf.
Dat kan gebeuren bij een Tsunami.
Wat zie jij op het plaatje? Schrijf het vehaal af.
Er was een ____________________________________.
De golf was zo hoog als een ____________________________________
Er staan heel veel huizen onder ___________________________________

Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Een ander woord voor aardbeving =

2. Een ander woord voor Tsunami =

Vloed-golf.

Vloed-golf.

Aard-schok.

Aard-schok.
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De aarde beweegt

Wat weet jij al van de aarde? Trek een lijn naar de juiste plek in de aard-bol.
De aarde is geen saaie bal van steen.
De buitenste schil heet de aardkorst.
Daar leven wij op. Weet jij de rest? Trek een lijn:
○ De mantel (dat heet magma)
○ Vloeibaar ijzer.
○ De harde kern van ijzer en nikkel.

Wat weet jij al van de aardkost?

Zie jij Nederland bij de pijl?

Zie je de randen van de tektonische platen?

Zet 1 bij Nederland.

Kleur de plaat waar Nederland op ligt groen.

Zet 2 bij Noord-Amerika.

Kleur de plaat waar Noord-Amerika op ligt blauw.

Waar hoort het bij, de aarde, of een sinaasappel?
aarde

sinaasappel

1. Deze bol is gloeiend heet van binnen.
2. Deze bol heeft een harde kern.
3. Deze bol heeft een schil uit 1 stuk.
4. Deze bol smaakt zoet.
5. Deze bol heeft een schil die lijkt op een puzzel.
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De aarde beweegt

Lees het verhaal van de botsende platen.

De 2 auto’s botsen….zie je de kreukels?

Als 2 tektonische platen botsen…

Het lijkt wel een berg……

dan kan er een echte berg ontstaan.

Knip van het knipblad de 2 tektonische platen uit.
Plak de platen op dik en stroef materiaal, bijvoorbeeld speel-klei.
 Probeer de botsing van de tektonische platen na te doen.

Teken het resultaat van je experiment.
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De aarde beweegt

Knip de tektonische platen 1 en 2 uit dit knipblad
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over de aard-bevingen- kaart van de wereld (deel 1).

Dit is een bijzondere wereld-kaart.
Bij elke rode stip was ooit een aardbeving.
Maak zelf een legenda:
Schijf:

_____________aardbevingen
_____________aardbevingen

soms / geen / veel

op de juiste plek.

_____________aardbevingen

Schrijf het verhaaltje over aardbevingen in Nederland af.
Gebruik de volgende woorden: stip / pijl / groen / geen
noord

Op de kaart zie je bij Nederland een zwarte_______.
De kleur van Nederland op deze kaart is__________

= er zijn ________ aardbevingen in ons land.
Zuid van Nederland zie je wel een rode ___________
(In Nederland zijn soms wel een mini-aardbevingen,

zuid

maar die staan niet op deze kaart).
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over de aard-bevingen- kaart van de wereld (deel 2).

Weet je het nog?

Weet je het nog?

Dit zijn de tektonische platen van de aarde.

Dit is de aardbeving-kaart van de aarde.

De aardkorst is net een puzzel.

Kijk goed naar beide kaarten.

De puzzel-stukjes bewegen langzaam.

Op de randen van de platen zijn vaak
aardbevingen.

Lees het verhaal over de breuk-lijnen, en maak de opdracht.
<<- Dit is een lucht-foto van een breuk-lijn.
Als je over Amerika vliegt , zie je deze breuklijn op de plek van de pijl op de kaart.

Teken rode stippen langs de breuklijn.
Schrijf “Amerika” op de kaart.
Schrijf “breuk-lijn” op de foto
Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom staan er geen huizen langs de breuklijn op de foto?
Het is veel te saai, alleen maar bergen.
Het is veel te gevaarlijk, als de platen bewegen, zijn er aardbevingen.
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over het experiment en maak de opdrachten.

Experiment
Kun jij voospellen wat er gebeurt?

Neem 2 grote stukken karton, plakband, zand.

Als de grond onder je huis beweegt.

Leg het karton naast elkaar, plak ze losjes vast.

De voorkant naar link.

Leg het zand er mooi vlak op. Maak ook een berg.

De achterkant naar rechts.

Trek nu voorzichtig de stukken karton langs elkaar.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom hebben we het karton een beetje vastgeplakt?
Dat is handig, anders valt het zand eraf.
Tektonische platen plakken ook een beetje aan elkaar en schieten opeens los.
Wat zou er gebeuren als er een huis vlak naast de breuklijn stond?
Het huis beweegt langzaam 1 kant op, maar het gaat niet kapot.
Het huis gaat kapot want er is een zware aardbeving.

Teken het resultaat van je experiment.
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over sterke en slappe huizen.
3

2

Kijk goed naar het plaatje van de aardbeving.
Huis 1 was te slap, het is helemaal kapot.

1

Huis 2 is een beetje kapot
Huis 3 is heel sterk, het is nog heel.
In huis 3 is niemand gewond.

Kun jij voorspellen wat er gaat gebeuren?
Vul in: veel of weinig

/

rijk of arm

/

sterk of slap

/

veel of weinig.

Dit is de stad Tokyo, in Japan
In Tokyo wonen heel_______________ mensen.
Japan is een ________________ land.
De huizen in Tokyo zijn heel_________________
Bij een aardbeving, vallen er __________ gewonden.
Dit is de stad Bam, in Iran.
In Bam wonen heel______________ mensen.
Iran is een __________________ land.
De huizen zijn heel _____________________
Bij een aardbeving, vallen er ____________ gewonden.
Dit is Alaska, helemaal noord in Amerika.
In Alaska wonen heel _______________ mensen.
Alaska is een _______________________land.
De huizen zijn_____________.
Bij een aardbeving, vallen er _____________ gewonden.
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over de opgetilde aarde.
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India was eerst een eiland.

Het eiland duwt tegen de andere plaat.

Langzaam beweegt de plaat met India,

De randen duwen tegen elkaar.

naar het noorden.

De randen buigen omhoog.

Het duurt miljoenen jaren.

Zo ontstaat er een berg.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Kijk op de kaart, hoe heet de berg die ontstond door de botsing van de platen?
De berg heet: Sri Lanka.
De berg heet: Himalaya.

Welk plaatje hoort bij het verhaal over de botsende tektonische platen?

De berg in India groeit nog steeds, kun je dat zelf ook zien?
Nee, want dat gaat heel langzaam, maar 1 centimeter per jaar.
Ja, als je op de berg staat dan wordt je omhoog geduwd.
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De aarde beweegt

Lees de uitleg over de opgetilde aarde.
Plaat 1: Dit is een plaat met land erop.
Plaat 2: Dit is een plaat met zee erop.
De zee-plaat is zwaar door het water.
De zee-plaat duikt onder de land-plaat.
2

De zee wordt hier heel diep:

1

Dat heet een trog.
De land-plaat wordt omhoog geduwd.
Er vormt zich ook een berg.
Welke plaatje hoort bij het verhaal hierboven? Zet een X.

tegen elkaar op

langs elkaar

onder elkaar

van elkaar af

Zet een X voor het juiste antwoord.
Twee platen botsen tegen elkaar: wat gebeurt er?
Er ontstaat een diepe trog .
Er ontstaat een hoge berg.
De platen schuiven langs elkaar: wat gebeurt er?
De aardkorst is glad, er gebeurt niets, geen probleem.
De aardkorst is stroef, door de beweging krijg je een aardbeving.
Eén plaat schuift onder de andere: wat gebeurt er?
Er ontstaat een trog en een berg.
Er ontstaat alleen een diepe trog.
De platen schuiven uit elkaar: wat gebeurt er?
Het magma stroom door de spleet naar boven.
Het zeewater stroom door de spleet in de aarde.
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De aarde beweegt

Lees het verhaal over de geboorte van een vulkaan.

Een zware plaat schuift onder een lichte

Twee platen schuiven uit elkaar.

plaat.

Het magma stroomt door de spleet naar

De plaat smelt en steen wordt magma.

boven: het wordt lava.

Dat magma wil omhoog.

De lava wordt steen: een lava-berg!

Wat zijn de gevaren van een vulkaan? Trek een lijn naar het plaatje.
Dit is een vulkaan–uitbarsting.
Zie jij de 3 gevaren?
-

Hete lava.

-

Modderstromen

-

As, gas en stenen

Trek een lijn naar 1, 2 en 3.

Weet jij wat een dode en een actieve vulkaan is? Zet een X.
Laatste uitbarsting.

dode

actieve

geen

vulkaan

vulkaan

vulkaan

Etna (Italië) minder dan 5 jaar geleden.
Fuji (Japan): meer dan 300 jaar geleden.
Mont Blanc (Frankrijk): nog nooit uitgebarsten.
Toba (Indonesië): meer dan 70.000 jaar geleden.
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De aarde beweegt

Ken jij Noord en Midden Amerika al? Trek een lijn naar het juiste plaatje.
Panama is het meest smalle deel van Amerika.
Hier is een kanaal gemaakt dwars door het land.

In 1985 was hier een zware aardbeving.
In Mexico-stad wonen wel 20 miljoen mensen.

Mount Saint Helen ligt aan de west kust.
Na de uitbarsting was de berg 400 meter lager.

Florida ligt aan de oostkust van Amerika.
Hier is een raket-basis.

Tussen San Francisco en Los Angeles vindt je de
Sint Andreas breuk. De tektonische platen bewegen
langs elkaar.
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De aarde beweegt

Ken jij Noord en Midden-Amerika? Kleur 4 landen.
Kleur de Verenigde Staten oranje.

Kleur Canada geel.

Kleur Alaska ook oranje.

Kleur Mexico roze.

Trek een lijn van elk plaatje naar de juiste plek in Noord-Amerika.
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De aarde beweegt

Kijk goed naar de kaart
Noordwest

Noord

NoordOost

West

Zuidwest

Oost

Zuidoost

Zuid

Maak de puzzel. Welk woord vind je in de grijze vakjes?
Dit land ligt noord in Amerika

C

Dit land heeft een heel lang kanaal
Hier begint de Andreas breuk
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Zo heet de grote bol waarop wij leven.
In dit deel van Amerika is een raket basis
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Dit land ligt dicht bij de Noordpool.
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Wat voor soort berg is Mount Saint Helen?
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