
 
Klimaattop, eerste graad 

 

De aarde aan de top 

 
Materiaal 
 

- klassikaal de afbeeldingen: de aarde koud, de aarde gewoon, de aarde warm en een 
vergadering  

- afbeelding van de huishoudapparaten per kind 
- foto’s verkeer en fabrieken, online op te zoeken 
- 1 treinwagon/leerling voor ideeën 
- deken(s) 
- schrijf- en tekenmateriaal 
- boeken, magazines, strips 

 
Organisatie 

- Klassikaal – groepswerk/partner 
 

Voor je begint 
 

- Download en print de 4 afbeeldingen. 
- Print/projecteer de foto’s.  
- Leg klaar: deken(s), geprinte foto’s en treinwagons, schrijf- en tekenmateriaal. 

 
1 Waarover gaat het?  
 

 Toon de kinderen de 3 afbeeldingen van de aarde en stel vragen. 
o Wat zie je op de afbeeldingen? 
o Op welke aarde zou het het warmst zijn? 
o Op welke aarde zou het het koudst zijn? 

 Leg op een vereenvoudigde manier de klimaatopwarming uit. 
o Rond de aarde hangen er allemaal gassen. Die gassen hangen rond ons en boven 

ons, tot aan de ruimte. Dat is goed. Want kijk eens wat er gebeurt als er geen gassen 

Doelstellingen 
 

 Kinderen ontdekken wat het gevolg is van uitlaatgassen voor de aarde. 
 Kinderen bedenken alternatieve oplossingen voor menselijke activiteiten die uitlaatgassen 

veroorzaken.  



rond de aarde zouden hangen? (Wijs naar afbeelding 1.) Dan zou het hier heel erg 
koud zijn. We zouden bovendien niet kunnen ademen, want er zou geen lucht zijn. 

o De gassen en de wolken zijn voor de aarde een beetje een dekentje. (Wijs naar 
afbeelding 2.) Daarom is het hier niet overal ijskoud en kunnen hier mensen, planten 
en dieren leven.  

o Maar er komen de laatste tijd altijd maar meer gassen in onze lucht. Gassen uit 
vervoermiddelen zoals auto’s, vrachtwagens en vooral vliegtuigen. Gassen uit 
fabrieken en uit energiecentrales die steenkool, aardgas of aardolie verbranden. Een 
van die gassen noemen we CO2. De gaslaag rond de aarde wordt daardoor steeds 
dikker. En wat gebeurt er onder een heel dik deken? (Wijs naar afbeelding 3.) Het 
wordt steeds warmer. 

o Het is nog al gebeurd dat de aarde soms warmer of kouder wordt. Maar dan duurt 
dat miljoenen jaren voor de temperatuur verandert. Nu gaat het heel snel. Te snel 
voor alle planten en dieren om zich te kunnen aanpassen. Daardoor zijn er veel 
planten en dieren in gevaar. 

 
 Leg de link met de klimaattop. 

o Veel mensen vinden dat we iets moeten doen. We moeten zorgen dat we minder 
CO2-gas uitstoten. 

o Er komen belangrijke leiders van de wereld bij elkaar om daarover te praten. (Wijs 
naar afbeelding 4.) Ze denken na over oplossingen en maken afspraken met elkaar. 

o Toch vinden veel mensen dat ze nog niet genoeg doen. Die mensen komen soms 
allemaal samen op straat om te tonen dat ze verandering willen. Dat noem je een 
klimaatmars. 

 
Tip: Leg het gevolg van teveel CO2 uit aan de hand van een experiment.  

 Enkele kinderen gaan even onder een deken zitten.  
 Stop de kinderen goed toe zodat er geen lucht onderdoor kan en zodat het binnenin goed 

kan opwarmen.  
 Bespreek:  

o Wat gebeurde er?  
o Werd het warm onder het deken?  

 Besluit samen: onze opdracht luidt  ”vuile uitlaatgassen verminderen zodat de aarde niet 
warmer wordt”.  
 

2 Stop de opwarming  
 

 Vertel dat de kinderen per twee oplossingen bedenken voor de uitlaatgassen zodat het deken 
niet dikker wordt. Bespreek klassikaal twee bronnen van uitstoot: verkeer (auto’s, 
vrachtwagens, vliegtuigen) en fabrieken. 

 Teken een grote thermometer en ze er bovenaan een streepje bij. 
 De kinderen zoeken oplossingen voor bronnen van CO2-uitstoot die op de foto’s van verkeer 

vermeld staan. 
 Projecteer hoe je in Google Afbeeldingen ‘verkeer’ of ‘transport’ opzoekt en bespreek wat er te 

zien is. 



 Kinderen bedenken per twee alternatieve oplossingen voor deze bronnen van uitlaatgas. Ze 
tekenen of schrijven dit in hun eigen treinwagon.  

o Welke bron van uitlaatgas zie je? 
o Hoe zorg je ervoor dat er minder uitlaatgas door dit voorwerp is? 
o Kan je het voorwerp vervangen? Aanpassen? Minder gebruiken? 

 De kinderen hangen de wagons op zodat er een klimaattrein ontstaat. 
 Bespreek de oplossingen klassikaal en teken het streepje op de thermometer een graadje 

lager. 
 

Tip: Beoordeel de alternatieve ideeën niet enkel op haalbaarheid. Probeer je eigen ideeën niet die van 
de kinderen te laten sturen. Originele out-of-the-box ideeën kunnen namelijk later uitgroeien tot 
haalbare ideeën. Geef positieve feedback en laat de kinderen zelf tot verbeteringen komen vanuit jouw  
vragende houding. Bijv. “Ik zie dat je …. Hoe zou je dat kunnen aanpassen, of meer …. Of beter ….?” 

 
 
3 Uitvinderslabo (Creatief Denken) 
 

 Geef de kinderen individueel de afbeelding van de huishoudapparaten. 
 Projecteer hoe je in Google Afbeeldingen ‘fabrieken’ opzoekt en bespreek wat er te zien is. 
 Verzamel informatie over dit probleem. 
 Wat maken ze in de fabrieken?  

Bijv. > elektriciteit > kunnen we op een andere manier elektriciteit maken?  
 De kinderen kiezen een machine uit de tekening. 

 
Tip: Formuleer het probleem zo kort en open mogelijk zonder de kinderen in de richting van de 
gevolgen te sturen. De gevolgen zijn concreet nl. uitlaatgassen. De kinderen kunnen machines 
bedenken die de uitlaatgassen verwijderen (gevolgen). Maar ze kunnen ook machines ontwerpen die 
zelf geen uitlaatgassen produceren (oorzaak). 
 
Tip: Geef de kinderen bedenktijd: laat hen twee minuten met hoofd op de bank en gesloten ogen 
gericht denken over hun machine.  
 

 De kinderen bedenken een oplossing met deze machine om ervoor te zorgen dat er minder 
uitlaatgassen zijn. 

 Ze tekenen of beschrijven hun oplossing. 
 Bespreek de tekeningen en ideeën. Laat hen zelf verwoorden waarom het verminderen van 

uitlaatgassen belangrijk is. 
 Teken de thermometer een graadje lager. 

 
 
 
 
 
 
 



4 Reflectie 
 

 Ga terug naar de ‘klimaattrein’ van de klas:  
o Wat hebben we verzameld op deze trein? Waarom verzamelden we deze ideeën? 
o Hoe wist je over welk onderwerp we les hadden vandaag? 
o Vond je dit moeilijk? Leuk? Waarom wel/niet? 
o Welke opdracht kreeg de klas? Zijn we geslaagd?  
o Welke oplossingen heb je bedacht voor de uitlaatgassen? 

 Hoe heb je de oplossingen bedacht? Wat heb je eerst gedaan? 
 Kan je de opdracht met de machines ook voor andere lessen of situaties gebruiken? Op welke 

manier? 
 

In deze les oefen je de vaardigheid creatief denken. Creatief denken leert kinderen nieuwe 
mogelijkheden en oplossingen te verkennen en bedenken voor het duurzame vraagstuk. In 
deze les gebeurt dit met werkvormen rond onderzoekend denken en flexibel denken. 
 
Smaakt dit naar meer?  
In onze Methode Creatief Denken vind je 108 werkvormen en 26 lessen rond het thema 
'klimaatverandering'. In een workshop of nascholing ‘creatief denken’  leer je tal van 
methodieken die kinderen leren vaste denkpatronen te doorbreken en nieuwe paden in te 
slaan. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 
http://djapo.be/methode-creatief-denken/ 
 
 


