
Weer graad 1 

 

In de weer met striphelden 

 

Lesvoorbereiding 

Bij lesmateriaal op de site vind je het nodige lesmateriaal voor deze les.  

 

Print het stripblad dubbelzijdig uit voor elke leerling. Dit zijn in totaal 4 pagina's.  

Print de seizoenskaart en stripkaarten uit voor elke leerling. 

Print het onaf verhaal uit voor jezelf. 

 

Verwondering 

Vertel de leerlingen: 

Het staat in alle kranten, ze spreken erover op het nieuwsbericht: de aarde is aan het 

opwarmen. Dat betekent niet zozeer dat het overal warmer wordt, maar wel dat het weer 

helemaal in de war is. Het kan dagen aan een stuk regenen, als normaal de zon schijnt. 

Andersom kan de regen soms dagen of weken uitblijven in een periode waarin het normaal 

veel regent. 

Dat het erg is, dat zegt iedereen. Maar waarom precies? 

Vervolg: 

Dit zullen we samen eens onderzoeken! 

 

Kennis 

STAP 1: Teken je eigen stripverhaal 

 

Geef elke leerling een stripblad. 

Deel de seizoenskaart en de stripkaarten uit. Overloop ze samen met de leerlingen. 

De leerlingen knippen de kaarten uit. (seizoenskaart moet in 4 stukken)  

Elke leerling legt de seizoenskaarten omgekeerd op een stapeltje voor zich op tafel en doet 

hetzelfde met de stripkaarten. 

De leerlingen gaan zelf aan de hand van een seizoenskaart, de stripkaarten en voorgelezen 

fragmenten hun eigen stripverhaal maken. Hoe ze dat precies moeten doen, lees je 

hieronder en in het onaf verhaal. 

 

Werkwijze: 

1. De leerlingen trekken een seizoenskaart en kleven die bovenaan hun stripblad. Deze kaart 

bepaalt in welk seizoen het verhaal zich zal afspelen. 



2. Vervolgens verzinnen de leerlingen twee personages die ze in de voorziene vakjes van hun 

stripblad tekenen. Hierbij houden ze rekening met de getrokken seizoenskaart. 

Ga rond en controleer goed of de personages gekleed zijn volgens de seizoenskaart. 

3. Het stripverhaal gaat van start met voorlezen door de leerkracht van een kort verhaal (zie 

onaf verhaal). Vervolgens tekenen de leerlingen aan hun stripverhaal, rekening houdend met 

hun seizoenskaart. 

Er zijn in het onaf verhaal verschillende voorleesfragmenten voorzien. 

In deze fragmenten komen drie onderwerpen aan bod: kledij, wonen en voeding. Deze 

elementen zijn sterk afhankelijk van het seizoen. Controleer goed of de leerlingen bij het 

tekenen van deze elementen met de seizoenskaart rekening houden. 

4. De voorleesfragmenten worden afgewisseld met de stripkaarten. Het onaf verhaal geeft 

aan wanneer de leerlingen een stripkaart trekken. Deze kaart geeft telkens een nieuwe 

wending aan het verhaal. De leerlingen tekenen deze nieuwe wendingen op hun stripblad. 

 

Opmerking: Laat de leerlingen eventueel op voorhand zelf strips meebrengen van thuis en 

bespreek kort eerst stripverhalen alvorens aan deze les te beginnen. 

 

Tips: 

  De leerlingen maken zelf een klein stripboekje. Hiervoor tekenen ze op voorhand een 

aantal stripvakjes, zodat ze zeker niet in de verleiding komen om te groot te tekenen. 

  De leerlingen van het tweede leerjaar kan je laten werken met tekstballonnen. 

  Op http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2459936/maak-je-eigen-

strip/ kan je verschillende sites vinden waarmee je op een toegankelijke manier strips op de 

computer kan maken. 

 

STAP 2: bespreking 

De leerlingen hangen hun strips op aan de klasmuur of stellen hun stripboekjes tentoon 

voor anderen. Geef de leerlingen de tijd om elkaars strips te bekijken. Hang de strips bij 

voorkeur gegroepeerd per seizoenskaart. 

Bespreek de strips per seizoenskaart: 

 

Wat dragen de mensen in de zomer, herfst, winter, lente? 

Hoe zien onze strippersonages eruit? 

Klopt dit? Waarom wel/niet? 

Hoe zouden onze huizen er uitzien als het altijd zomer, herfst, winter, lente zou zijn? 

Waarom zien de huizen er zo uit? 

 

Wat vinden de hoofdpersonages in de moestuin? 

  Ga bij de bespreking van de moestuin in op seizoensgroenten en -fruit: bepaalde groenten 

en fruit hebben veel zon nodig en groeien daarom enkel in warme landen of bij ons in de 

zomer. Andere groeien beter in de koude en groeien daarom enkel in koude landen of bij 

ons in de herfst/winter. 



Voor meer info over seizoensgroenten en -fruit, zie seizoenskalender. 

  Als de samenhang tussen het weer enerzijds en kledij/woning/voeding anderzijds 

voldoende duidelijk is voor de leerlingen, bespreek de beginvraag bij het lesdeel 

Verwondering. 

Waarom is het erg als het klimaat ineens erg begint te veranderen? Waarom is het erg als 

het plots zeer droog wordt als het altijd al nat is geweest? 

 

Wat betekent dat voor de huizen? 

Wat betekent dat voor de kleren die we dragen? 

Wat betekent dat voor het voedsel dat we eten? 

Op dit laatste aspect kan je uitgebreider ingaan aan de hand van de seizoenskalender.  

 

Tip: Deze les kan je aanvullen met Wereldlesidee voeding 1e graad waar dieper wordt 

ingegaan op de link tussen het veld en ons bord. 

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
Hoofdvraag:  

Kan het weer mensen pijn doen?  

 
Subvragen: 

Wat is het weer? 

Wat is goed weer?  

Wat is slecht weer?  

Is het de schuld van het weer dat er honger is?  

Kan het weer voor mensen zorgen?  

Is het de schuld van het weer dat mensen ziek worden?   

Waarom moet het regenen?  

Waarom moet de zon schijnen?  

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

weer 

droogte regen 

meer oogst minder 

oogst 

schaarste overvloed 

ziek  gezond 



Actie 

  De aarde warmt op, dat weten we allemaal. Maar onze huizen en kleren zijn niet voorzien 

op een ander klimaat. Ook onze voeding is daar niet aan aangepast. 

Met de hele klas helpen de leerlingen de aarde een handje om niet te snel op te warmen. 

Hiervoor verzinnen en verzamelen ze tips in een klasplakboek. 

Elke week kiezen ze er samen één uit die je met de klas omzet in de praktijk. 

 

  Organiseer een tentoonstelling van de strips van de leerlingen. Zij stellen hun strips voor. 

Ze bereiden aan de hand van het klasplakboek een grote klaswand voor waar alle tips aan 

de ouders worden voorgesteld. 

Voor de inkleding nog enkele tips: 

  Voorzie leuke stickers of sjablonen waarop de leerlingen hun tips kunnen tekenen of 

schrijven. Vb. een fiche in de vorm van een voet, ster, hart, ... 

  Eventueel kan je de klaswand ook aanvullen met foto's die je van de uitvoering van de tips 

hebt getrokken. 

  Betrek de ouders ook bij de acties. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld tips 'verkopen'* aan 

ouders in de vorm van leuke, zelfgemaakte stickers met een tip. Door de tip te kopen, neemt 

de ouder het engagement aan om de tip in de praktijk om te zetten. De ouders laten een 

foto nemen van de uitvoering ervan en bezorgen deze aan de leerlingen. De leerlingen 

houden een lottotrekking met de binnengebrachte foto's. De leerlingen verzinnen een 

zelfgemaakte, duurzame hoofdprijs voor de winnende ouder. 

  Vergeet op dit soort evenementen ook zeker niet de lokale pers uit te nodigen. Die zijn in 

dit soort acties vast en zeker geïnteresseerd. 

* In plaats van de tips te verkopen voor geld, kunnen de leerlingen ook een leuke 

"dankjewel" verzinnen die de ouders in ruil krijgen voor hun engagement. Voorbeeld: een 

tekening/sticker van een lachende aarde, een bloem, een pluim ("Je verdient een pluim!"), 

een kei ("Je bent een kei!"), ... 

 

Alternatieve actie: 

  Knutsel met de leerlingen een voedselkalender aan de hand van het voorbeeld in de les 

rond het thema 'weer' voor de tweede graad. 

 

Reflectie 

Teken een thermometer op een grote flap, met een lachend gezichtje helemaal bovenaan bij 

de warme temperaturen, en een huilend gezichtje helemaal onder nul. 

De leerlingen duiden aan op de thermometer wat ze denken van de verandering van het 

klimaat. Dit doen ze door hun naam naast de thermometer te schrijven. 

Bespreek de thermometer klassikaal. De leerlingen vertellen waarom ze hun naam daar 

hebben geschreven. 


