
HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL   

 
Maak een mindmap over het klimaat of over de Noordpool. 

 

LES 1: DE NOORDPOOL 

 

OPDRACHT 1 

1c. Schrijf 5 landen op die rondom de Noordpool liggen.  

1.......................................................................................... 

2.......................................................................................... 

 

1d. In welke zee ligt de Noordpool?  

………………………………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………….. 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………….. 
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OPDRACHT 2 

Wat vind jij, mogen deze bedrijven naar de Noordpool komen? Waarom wel of waarom niet? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
WIST JE DAT DE IJSBEER.... 
 
> het grootste landroofdier ter wereld is? 
> tussen de 18 en 25 jaar oud kan worden? 
> vooral zeehonden eet? 
> 800 kilo kan wegen? 
> een dikke onderhuidse vetlaag heeft die hem warm houdt? 
> behaarde voetzolen heeft om meer grip te hebben op het ijs? 
> niet op de Zuidpool voorkomt? 
 

OPDRACHT 3 

3a. Zet de woorden op de goede plek: CO2– aardolie - fossiele brandstoffen – elektriciteit - 

klimaatverandering – benzine - energie 

De Noordpool is tussen 1980 en in 2012 flink gekrompen. Hoe komt dit nu precies? De afgelopen 

eeuw gebruiken mensen steeds meer steenkool, aardgas en ________________. Deze 

grondstoffen worden __________________________ genoemd. Die brandstoffen zijn heel lang 

geleden ontstaan uit de versteende resten van planten en dieren (fossielen). We gebruiken fossiele 

brandstoffen overal voor.  Olie gebruiken we voor bijvoorbeeld___________________ en plastic. 

Steenkool en aardgas worden vaak gebruikt om _______________ mee op te wekken. 

 

Om het licht in je kamer aan te doen of je telefoon op te laden heb je elektriciteit nodig. Het 

verbranden van fossiele brandstoffen in een elektriciteitscentrale of in de auto, is slecht voor het 

milieu. Elke dag verbranden we op aarde de plantenresten die in 5000 jaar zijn gemaakt! Hierdoor 

komt teveel _______________ in de lucht. Dit onzichtbare gas zorgt voor 

_____________________________. Het Noordpoolijs kan smelten en er kunnen meer 

stormen, overstromingen en droogtes zijn. Gelukkig kunnen we samen het klimaat helpen. Door 

energie slimmer te gebruiken en over te stappen op groene, duurzame ________________! 



HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL   

 

3b. Teken hier hoe de wereld eruit zag in 1980 en hoe de wereld er nu uit ziet.  

 
OPDRACHT 4 

Zet de energiebronnen op hun plek: aardolie, zon, aardgas, steenkool, dynamo, batterij, waterkracht, wind 

SCHONE ENERGIE VIEZE ENERGIE 
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OPDRACHT 5 

Vul de tabel verder in. Wat verbruikt thuis of op school veel energie? Bedenk telkens een manier waarop 

het energieverbruik slimmer kan. 

ENERGIEVERBRUIKERS HOE KAN HET ANDERS? 

Computer 
Bijvoorbeeld: minder computeren en meer 

buiten spelen! 

Verwarming                 

Douche                 

                 

                 

                 

                                 

                                 

 
OPDRACHT 6  

6a. Wat is jouw idee om het klimaat te helpen? 

Mijn schooldirecteur kan .................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

Mijn leraren kunnen ......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

De kinderen kunnen ………………………………….......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

SUCCES MET HET UITVOEREN VAN JULLIE ACTIE! 

PS. Op greenpeacekids.nl vind je veel meer informatie over het klimaat, de Noordpool en de ijsbeer.  

PPS. Is dit werkblad dubbelzijdig geprint? Dan verdient jouw leraar wel een compliment! 


