
 
 Dikketruiendag 1ste graad  

Dikketruiendag 

Doelstellingen 
 Leerlingen zien het verband tussen Dikketruiendag en een zuivere lucht. 
 Leerlingen zien in dat de verwarming een graadje lager zetten bijdraagt aan 

een zuivere lucht. 
 Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om minder verwarming te 

gebruiken. 

 
 
Materiaal 

 Verhaal gasmonster 
 1 leeg blad per leerling 
 Potlood en gom voor elke leerling (want uitwisbaar!) 

 
Organisatie 

Klassikaal + individueel  
 
Voor je begint  

 Print het verhaal van het Gasmonster. 
 Toon de illustratie van de verwarming of teken na.  
 Teken in de verwarming een gezicht van een (gas)monster. 
 Teken 5 grote wolken op bord 
 Kijk na of er vlakbij je klas een ruimte waar geen of amper mensen komen, al 

dan niet met een radiator verwarmd wordt (bv. toilet, bergruimte, lokaal 
waar kinderen op uitstap zijn…..) 

 
Ter info  
In deze les gebruiken we het  beeld van de verwarming die vervuilt. Strikt genomen 
komt  CO2 niet rechtstreeks uit de radiator. De CO2 komt pas vrij door het 
verbrandingsproces dat zorgt voor de aanmaak van warm water. 
 

 
 
 

 



1 Gasmonster blaast gifwolken 
Klassikaal 
 Lees de leerlingen het verhaal van het gasmonster voor. 
 Vat aan het einde van het verhaal samen: “Over wie ging het verhaal? 

Wat doet dit gasmonster? Wat vind je daarvan? Kunnen wij er iets aan 
doen?” 

 

Kern van het verhaal 
In de verwarming schuilt een gasmonster: hoe warmer het wordt, hoe meer het 
monster zwelt en dikker wordt. Dit gasmonster duwt kleine wolkjes gas door de 
schoorsteen. Deze gaswolken komen in de lucht terecht en maken de lucht 
onzuiver. 

 
Projecteer de illustratie van de radiator (zie lesmateriaal). 
 of  
Teken de illustratie na op bord, terwijl je de samenvatting vertelt). 
 

2 Waar komen de gaswolken vandaan? 
Klassikaal  

 Vat samen met de leerlingen: waar komen vieze uitlaatgassen vandaan? 
 Leerlingen geven mogelijk ook andere bronnen van uitlaatgassen: geef 

deze antwoorden even de ruimte maar ga er niet te diep op in. 
 Herhaal dat je vandaag alleen over de uitlaatgassen van de verwarming 

leert: het gasmonster! 
Toon aan bord: hoe hoger de verwarming, hoe meer uitlaatgassen. 
(teken kleine wolkjes die uit de schoorsteen komen) 
 
Zullen we samen het gasmonster verslaan? 

 Teken 5 grote wolken onder elkaar op bord. In deze wolken noteer je 
straks 5 situaties die meer/minder verwarming stimuleren. 

 
3 Gaswolken groeien 
 

 Ga samen met de leerlingen op zoek naar 5 werkwijzen om minder 
verwarming te verspillen. Grijp terug naar het verhaal van Bas of lees het 
per fragment voor. 

OF  
 Houd een leergesprek  met vragen en opdrachten.. 



Teken of schrijf het kernwoord in een wolk. 
 

1. Vraag een leerling aan de deur te staan en de deur te openen. 
 Wat gebeurt er? Hoe kan je de klas warm houden? 

2. Vraag leerling raam te openen of doe dit zelf.  
 Wat voel je? Waar komt de koude lucht vandaan? Hoe kan 

je de klas warm houden? 
3. Vraag de leerlingen recht te staan. Doe een kort actief 

bewegingstussendoortje: 10 x ter plaatse springen, met de armen 
zwaaien…. Leerlingen gaan terug op de stoel zitten. 

 Wat voel je? Hoe krijg je het warm?  
4.  Vraag 2 leerlingen naar de (onbemande) verwarmde ruimte te 

gaan kijken of er iemand is.  

 Wat als er niemand in de klas is tijdens het weekend? 
Tijdens een uitstap? Moet de klas dan verwarmd 
worden? 

 Ken je nog plaatsen waar geen verwarming nodig 
is? 

5.  Vraag  wie een T-shirt met korte mouwen draagt? (kledij) 
 Wat als je in de winter met een T-shirt met korte mouwen 

of topje in de klas zit?  Is de verwarming hoger zetten een 
goed idee? Wat hebben jullie aan? A: Dikke trui 

 

Conclusie 
Je hebt nu samen een aantal situaties in kaart gebracht waar de verwarming 
soms onnodig aan staat. Extra verwarming is de oorzaak voor meer 
uitlaatgassen. Als je dat gasmonster wil verslaan, moet je dus nadenken over de 
oorzaak ervan en ook een oplossing bedenken nl. verspilling van warmte. 

 
3 Veeg de wolken weg en versla het gasmonster 
Individueel of  partner werk (potlood en gom) 

 

 Teken of toon digitaal 5 grote wolken die uit de radiator komen. 

 De leerlingen tekenen in potlood 5 grote wolken. 

 Overloop samen de grote wolken (oorzaken): hoe kan je ervoor zorgen dat je 
per wolk geen of minder verwarming nodig hebt? 
 

1. Deur 



2. Raam 
3. Beweging 
4. Niemand in de klas 
5. Kledij 

 
Tip. Benoem kort de oorzaken. Waak erover dat de oplossingen van de 
leerlingen komen. 
Wel:wat kan je met een deur doen om het gasmonster te verslaan?  
Niet: hoe zorg je ervoor dat de deur altijd dicht is? 

 

 De leerlingen schrijven of tekenen in elke wolk per oorzaak een oplossing. 

 Zodra de oplossing is goedgekeurd, vegen de leerlingen de wolk errond weg!  

 Teken tot slot een dikke trui. 

 Kan een dikke trui het gasmonster verslaan? 
o Als alle wolken weggeveegd zijn, hebben jullie het gasmonster 

verslaan! 
 
Reflectie 

 Waarom is Dikketruiendag belangrijk? 
 Waarom heet het Dikketruiendag? Hoe ben je dat te weten gekomen? 
 Wat heb je getekend? Wat heb je daarna met de wolken gedaan? 
 Waarom heb je de wolken weggeveegd? 

 

Om verbanden te onderzoeken en begrijpen, kan je inzoomen op verschillende 
relaties: oorzaak-gevolg, deel-geheel of perspectieven. Deze vaardigheden vormen 
de kern van de methode systeemdenken.  
 
Smaakt dit naar meer?  
In de Methode Systeemdenken vind je meer dan 50 werkvormen en 40 lessen om 
deze vaardigheden in te oefenen. 
 
In de nascholing 'Initiatie systeemdenken' pas je tal van methodieken toe op 
prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat 
een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 


