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Milieueducatie 1 Den Haag 

Nieuwe lessen in ontwikkeling 

Momenteel zijn wij bezig een lessenserie over klimaatverandering te ontwikkelen voor de leskist Weer en Klimaat. Voorheen bestond 

de leskist voor groep 5/6/7/8 uit één lessenserie gericht op het weer, met een klein stukje klimaat(verandering). Nu hebben we ervoor 

gekozen om er een lessenserie over Het Weer, voornamelijk gericht op groep 5/6 en een lessenserie over Klimaatverandering, 

voornamelijk gericht op groep 7/8 van te maken. De lessenserie over het weer is al vernieuwd, de lessenserie over de 

klimaatverandering is nog in ontwikkeling. Om jullie toch al iets te bieden met betrekking tot het klimaat hebben we het boek Palmen 

op de Noordpool in de leskist opgenomen en op dit blad een aantal lesideeën verzameld. 

Palmen op de Noordpool 

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar bijna niemand snapt het. Jij wel, als je dit boek hebt gelezen. Het is een boek over 

schetende koeien en ronkende auto’s. Over ruziënde wetenschappers en dappere uitvinders. Over schattige fluithazen en 

verwoestende orkanen. Over palmbomen en mammoeten, ijsbergen en vulkanen, dijken en windmolens… over jou en je toekomst. 

Marc ter Horst, de schrijver van het boek, heeft op zijn website allerlei handige dingen staan om lessen te geven met of bij het boek.  

https://marcterhorst.nl/category/kinderboeken/palmen-op-de-noordpool/   

Gebruik bijvoorbeeld de les opener klimaatverandering (een filmpje): https://marcterhorst.nl/uncategorized/lesopener-

klimaatverandering/ of bekijk het artikel wat hij schreef voor het Praxisbulletin, vol lesideeën: internetopdrachten, rekenopdrachten, 

proefjes… https://marcterhorst.nl/wp-content/uploads/pb3510-stoomcursus-klimaatverandering.pdf 

KNMI 

Kijk ook eens op de klimaat-pagina van het KNMI, er staan allerlei klimaatberichten, klimaatscenario’s en ook een klimaatdashboard 

met een interactieve grafiek. https://www.knmi.nl/klimaat   

Televisieprogramma’s 

Er zijn veel leuke filmpjes te vinden over klimaatverandering, van bijvoorbeeld de Buitendienst. Als je op www.zapp.nl 

‘klimaatverandering’ in de zoekbalk typt, vind je het vanzelf. Ook op www.schooltv.nl is van alles te vinden. 

Warmetruiendag inspiratieboek 

Warmetruiendag is een landelijke actiedag waarbij er gediscussieerd en nagedacht wordt over energieverspilling. Milieueducatie Den 

Haag maakt elk jaar een inspiratieboek vol lesideeën, onder andere over klimaatverandering. Het inspiratieboek is te downloaden 

via www.milieueducatiedenhaag.nl: ga naar het jaarprogramma, Primair Onderwijs en typ warmetruiendag in de zoekbalk.
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Verantwoording 

Dit product draagt bij aan de beleidsdoelen van Den Haag 
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