Doe-opdracht in de buitenlucht (groep 3/4) – Weer voorspellen
In de natuur heb je geen televisie of telefoon nodig om te weten wat voor weer het wordt. Dit kun je
namelijk zelf!
Het weer op dit moment
Ga maar eens naar buiten en vertel eens wat voor weer het nu is. Is het koud? Of is het juist lekker
warm? En waait het? Zie je veel wolken? Of is de lucht blauw? Regent het?
Het weer voorspellen
Maar hoe weet je nou wat voor weer het wordt? Je kunt het ruiken als er regen op komst is, bij
vochtig weer ruikt alles veel meer! Als het vochtig is kun je dat voelen aan je eigen haar, het gaat dan
krullen of wordt kroezig. En als het koud is of vriest wordt je haar statisch en gaat het soms recht
overeind staan!
Maar ook dieren vertellen je een hele hoop:
Zwaluwen vliegen hoog
Zwaluwen vliegen laag
Roepen van de koekoek
Dansende muggen
Dieren zijn stil
Luid kwakende kikkers
Een gat in een spinnenweb

=
=
=
=
=
=
=

Het wordt een mooie dag!
Oei, onweer in de lucht
Het mooie weer komt er aan!
Oef, het wordt heet!
Het gaat zo regenen
Mooi weer op komst
Storm!

En? Weet jij wat voor weer het wordt? Maak een tekening van jouw weersvoorspelling!

Weetje: Zwaluwen jagen op insecten. Als er onweer in de lucht zit, vliegen de insecten laag. Dit komt
door de luchtruk. De zwaluwen vliegen op hoogte van de insecten.
Weerstation maken met een grote dennenappel:
Zoek een grote dennenappel en hang hem op aan een
touwtje. Als de schubjes open staan, dan wordt het mooi
weer! Als alle schubjes van de dennenappel gesloten zijn,
dan gaat het regenen.

Weetje: Eekhoorns vinden de zaadjes in dennenappels erg
lekker. Ze kunnen er wel 140 per dag eten! Ook muizen
lusten dennenappels.

Je kan duidelijk zien of er een muis of een eekhoorn aan een dennenappel geknaagd heeft Zie je
slordige rafels? Dan was het een eekhoorn, Zie je nette randjes? Dan was het een muis.

