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 LES 1        

KRIEBELDIEREN

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Luc ht

 
opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  De bevruchting van 

planten noem je bestuiving.  

Bij sommige planten zorgen 

insecten ervoor dat het 

stuifmeel wordt verspreid. 

40

 opdracht 1

Hallo, jongens en meisjes, ik heet Paula en ik ben 
stewardess. Ik houd van álles wat met vliegen 
te maken heeft, dus ook van vliegende dieren. 
Vogels natuurlijk, maar vooral insecten, zoals 
bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen.

Vlieg.

Wesp.

Luizen.

Mieren.
Rups.

Malariamug.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

41

 opdracht 2

Stop!

Vuilnismannen

Lieveheersbeestjes eten 
graag bladluis. Tuinders 
gebruiken de dieren vaak 
om bladluis te bestrijden. Ook mensen eten insecten. Jij ook?
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Luc ht

 
opdracht 3

42

Ik kan ontzettend genieten van vlinders. Dat zijn voor 
mij de mooiste insecten. Maar rupsen vind ik niet 
altijd even leuk, want die vreten de planten op mijn 
balkon kaal. Toch zijn rupsen een soort babyvlinders.

 opdracht 3

Larve van  
een vlinder.

Larve van een 
lieveheersbeestje.

Larve van 
een mug.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

43

 opdracht 4

Borststuk
Het middelste deel van een 
insect noem je het borststuk.

Kop
Alle insecten hebben een kop. Veel 
insecten hebben ook voelsprieten.

Een insect heeft altijd een achterlijf, 
al is de overgang tussen borststuk 
en achterlijf soms moeilijk te zien.

6 poten
Elk insect heeft 6 poten. 
Behalve als het een 
ongelukje heeft gehad ...
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Luc ht

 
opdracht 5

44

 opdracht 5

Spinnen eng? Welnee! Ze doen 
geen vlieg kwaad. Nou ja … díé 
wel, maar mensen niet. Wist 
je trouwens dat spinnen geen 
insecten zijn?

Een spin is geen insect

Webbenbouwers

Pasgeboren spinnen.

Kannibalen

Spinnen zijn niet gevaarlijk voor 
mensen. Alleen als ze in het nauw 

gebracht worden, kunnen ze bijten.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

45

 opdracht 6

Van alle geleedpotigen kunnen alleen insecten 
vliegen. Oké, niet allemaal, maar veel insecten 

verplaatsen zich door de lucht. Net als ik dus!

Vogelspin.

Miljoenpoot. Hooiwagen.

Teek.

Krab.

Garnaal.

Schorpioen.

Duizendpoot.

Kreeft.

Pissebed.
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 LES 2        

WEER EN 
KLIMAAT

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Luc ht

 
opdracht 1

Niet schrikken, het  
is maar een vlinder.

46

 opdracht 1

Als stewardess ben ik op heel veel plekken 
in de wereld geweest. Het liefst ga ik naar 
warme landen. Daar vind ik het klimaat 
het prettigst.

Het weer
Temperatuur, neerslag en 
wind op een bepaalde dag.

Het klimaat
Het gemiddelde weer in een gebied 
over een langere periode (30 jaar).

13172_ntz_wb_gr8_lucht-ontwikkeling.pdf   8 21-10-2014   11:31:10



JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

e
e

e e

e

47

 opdracht 2

Poolklimaat: te koud voor 
plantengroei.

Zeeklimaat: koele zomers, 
zachte winters. Allerlei soorten 
planten en bomen. 

Landklimaat: warme zomers, 
strenge winters. Naaldbomen.

Middellandse Zeeklimaat: droge 
hete zomers, natte zachte 
winters. Palmbomen en veel 
bloemen.

Woestijnklimaat: overdag heet 
en droog, ’s nachts ijskoud. 
Weinig of geen begroeiing.

Tropisch regenwoudklimaat: 
altijd warm en vochtig. Veel 
verschillende planten en bomen.

Toendraklimaat: lange strenge 
winters. Mosvlaktes.
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Luc ht

 
opdracht 3

WEET JE  HET NOG?

C  Als water verdampt, verandert het in waterdamp. 

Als waterdamp condenseert, verandert het in water.

WEET JE  HET NOG?

C  Warme lucht stijgt.

48

 opdracht 3

Een gewone dag  
in het regenwoud.

Een gewone dag  
in de woestijn.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Het gaat waaien

49

 opdracht 4

Maar hoe zit het dan 
met de wind bij ons? 
Dat zie je straks!

Lucht is altijd in beweging.
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Luc ht

 
opdracht 5

50

 opdracht 5

Bij een lage 
luchtdruk heb je veel 

kans op neerslag.
Bij een hoge luchtdruk 
blijft het vaak droog.

Om de aarde zit een dikke laag 
met lucht en andere gassen. 
Die laag noem je de 
dampkring.

De dampkring.

Op dit vierkantje 
drukt 1 kilo lucht.

Zware en lichte lucht

Tropisch regenwoudklimaat:
temperatuur hoog
luchtdruk  laag
neerslag  veel

temperatuur  hoog
luchtdruk  hoog
neerslag  bijna niets
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

H

H

H

H

H

L

L

L

L

L

L

L

L

H
De aarde draait. Daardoor 
waait de wind niet recht, 
maar in een boog. H

L

L

L

In Nederland hebben wij 
vaak een zuidwestenwind. 

Van hoog naar laag

De belangrijkste winden op aarde.

De wind waait bij ons vaak uit het zuidwesten.

West-Europa heeft een 
zeeklimaat.

 

H

L

51

 opdracht 6
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 LES 3        

ALLEMAAL 
LUCHTDRUK

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Luc ht

 
opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  De luchtdruk is ongeveer 

1 kilo per vierkante centimeter.

52

 opdracht 1

Je vraagt je misschien af: als ik niets merk van 
luchtdruk, hoe weet ik dan dat die er is? Je 
kunt dat het beste zien als de luchtdruk 
verandert.

Barometer.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

1

De luchtdruk op de limonade 
in het rietje is even groot als 
de luchtdruk op de limonade 
in het glas.

2

Als je lucht uit het 
rietje zuigt, wordt 
de luchtdruk in 
het rietje minder. 
De luchtdruk in 
het glas drukt de 
limonade door het 
rietje omhoog.

Het water blijft in het rietje 
zitten! Hoe kan dat? In het 
rietje zit weinig lucht. De 
luchtdruk in het rietje is dus 
laag, veel lager dan de 
luchtdruk buiten het rietje.

De hogere luchtdruk buiten 
het rietje zorgt ervoor dat het 
water in het rietje blijft.

53

 opdracht 2

Leuk trucje leren? Zet 
een rietje in een glas met 

water. Houd je duim tegen 
de bovenkant van het rietje 
en haal het rietje uit het glas. 
Wat gebeurt er?

De luchtdruk in deze ballon is veel hoger dan de luchtdruk 
buiten de ballon. Maar dat duurt niet lang meer …
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Luc ht

 
opdracht 3

54

 opdracht 3

Hier is geen lucht

Zuignap.

Handig, zulke  
sterke zuignappen!

De hoge druk van de 
buitenlucht zorgt ervoor 

dat de verpakking heel 
strak om het product zit.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

naar buiten
naar binnen

55

 opdracht 4

Lucht: 1 liter in 
de fles = 200 liter

Water: 1 liter in 
de fles = 1 liter Als je je fietsband oppompt, pers je ook lucht samen.

Je kunt dit ook met een gewone 
hamer doen, maar ja …
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Luc ht

 
opdracht 5

56

 opdracht 5

Hoe hoger hoe lager

In een drukcabine 

Tijdens de vlucht bevindt u zich in een drukcabine. 
Wanneer de luchtdruk wegvalt, komen er uit de 
luikjes boven u zuurstofmaskers tevoorschijn.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

Door luchtdruk de lucht in

Er komt heel veel lucht 
tegen de vleugels. Door de 
vorm van de vleugels gaat 
de lucht aan de bovenkant 
veel sneller.

Vliegtuigen rijden eerst met een snelheid 
van wel 1000 km/u over de baan.

l ht De luchtdruk aan de 
onderkant is veel groter 
dan aan de bovenkant. 
Het vliegtuig krijgt een 
lift: het stijgt op!

57

 opdracht 6

Zal ik je nog een trucje leren? Neem een 
vel papier en houd het met je duimen en 

wijsvingers aan twee hoeken vast. Blaas langs 
de bovenkant van het vel. Wat gebeurt er? 

Prettige vlucht!

Lucht drukt het 
vliegtuig omhoog.

13172_ntz_wb_gr8_lucht-ontwikkeling.pdf   19 21-10-2014   11:31:39



 LES 1        

GEDRAG VAN 
JONGENS EN 

MEISJES

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 

51

opdracht 1

1 2 3 4 5 6 7

62

73

4

WEET JE  HET NOG?

C  De puberteit is de tijd 

van je 10e tot je 18e jaar.

Puberteit

76

 opdracht 1

Dag jongens en meisjes van groep 8. Jullie 
moet ik net hebben! Ik wil het namelijk 
hebben over de puberteit. Misschien merk jij 
al dat er dingen aan je lijf veranderen. Nee? 
Nou, dan gaat dat binnenkort gebeuren.

Tijdens de puberteit ga je flink in de lengte groeien. 
Misschien krijg je last van puistjes.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

jongens meisjes

groei van borsten

baard in de keel

puistjes

je gaat flink groeien

ongesteld worden

zaadcellen aanmaken

krijgen van schaamhaar

verliefd worden

77

 opdracht 2

In de puberteit gaan meisjes op vrouwen lijken 
en jongens op mannen. Wat dat betekent?

keel

Verliefde 
pubers.

13172_ntz_wb_gr8_lucht-ontwikkeling.pdf   21 21-10-2014   11:31:45



Ont wikke l ing

 
opdracht 3

In 9 maanden tijd groei je in de buik van 
je moeder van bevruchte eicel tot baby.

WEET JE  HET NOG?

C  Tijdens de bevruchting  

dringt een zaadcel van een man  

in de eicel van een vrouw.

78

 opdracht 3

Oeps … ik ben helemaal vergeten om me voor 
te stellen. Ik ben Kira en werk als verloskundige 
in een ziekenhuis. Ik help vrouwen tijdens de 
bevalling van hun kind. Ik houd moeder en 
baby ook voor de bevalling goed in de gaten.

In het begin lijk je helemaal niet op 
een mens, eerder op een boontje.

Zo klein ben je dan nog.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Er bestaan mensen die geen navel hebben.

Een echoscopie

79

 opdracht 4
Een echoscopie maken. En dan is het wachten op je geboorte.

Zie je de placenta en 
de navelstreng?
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MEISJE

JONGENMEISJE
JO

NGEN

Ont wikke l ing

 
opdracht 5

80

 opdracht 5

Ik ben de moeder van Lotte. Ik weet uit ervaring wat 
iedere moeder meemaakt tijdens de bevalling. Alle 
pijn en vermoeidheid was ik meteen vergeten toen 
de verloskundige Lotte in mijn armen legde.

De geboorte

 
de baby huilt!

Je ademt nu zelf …

… en je eet zelf.

MEISJE
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JONGEN
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ME

JONGEN

JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

81

 opdracht 6

Om al die verwachtingen 
van anderen kun jij je echt 
nog niet druk maken.

Natuurlijk zijn er genoeg jongens en meisjes die 
zich niet aan lijstjes houden. Gelukkig maar!
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 LES 2        

WAAROM 
GEDRAAG  
JIJ JE ZO?

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 
opdracht 1

82

 opdracht 1

Onze hond heet Bingo. Bingo is slim, joh! Ik 
hoef maar naar de koektrommel te wijzen en 
hij staat al voor mijn neus te kwispelen. Hij 
weet dat hij dan een koekje krijgt.

Leren gaat vaak samen met 
belonen en straffen.

Ook zwemmen leer je door veel te oefenen.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

83

 opdracht 2

Door trial-and-error weet je 
dat een punaise scherp is.

Leren door uitproberen

Leren door nadoen

De high five-groet, afgekeken van 
Amerikaanse basketballers.

Afgekeken van 
moeder …?
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Ont wikke l ing

 
opdracht 3

De 

84

‘Gedraag je!’, roep ik regelmatig tegen Lotte. Grappig, want 
dat hoor je ouders over de hele wereld tegen hun kinderen 
zeggen. Dan bedoelen ze eigenlijk: gedraag je net zoals wij. 
En dat is overal op de wereld anders. Hoe kan dat nou?

Deze man in 
Spanje houdt 

zijn siësta.

In Marokko is het heel normaal dat mannen 
gearmd lopen en elkaar knuffels geven

 opdracht 3
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

85

 opdracht 4In India, het land van de Hindoes, zijn koeien heilige dieren.

Goede vrienden zijn 
heel belangrijk.

Toppie? Nou … niet in 
Griekenland. Daar betekent dit 
gebaar ‘je kunt de pot op!’.

Picobello? Pas op: 
in veel landen is dit 

gebaar een belediging.
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Ont wikke l ing

 
opdracht 5

86

 opdracht 5

beelden van hard geweld of grove taal kunnen leiden tot 
imitatiegedrag’

Als Lotte iets engs op tv ziet, kan ze 
’s nachts niet slapen. En als Bingo 
een andere hond op tv ziet, begint 
hij te huilen als een wolf. Ik let dus 
goed op naar welke tv-programma’s 
Lotte kijkt. En waar Bingo naar kijkt!

Kijkwijzer

Griezelige beelden zorgen 
voor slapeloze nachten.

De Kijkwijzer waarschuwt ouders voor mogelijk ongewenste beelden voor hun kinderen.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

87

 opdracht 6

Kijkwijzer

Word jij gepest op sociale media? Reageer  
daar niet op! Dat is juist wat de pester graag wil.

Laat je niks wijs maken …

Kijkwijzer
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 LES 3        

VERANDEREN 
VAN GEDRAG

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 
opdracht 1

He

He

88

 opdracht 1

Zoals ik al eerder vertelde, gaat Bingo 
kwispelen als hij de koektrommel ziet. 
Leuk, maar … hij begint dan ook altijd 
te blaffen tot ik hem een koekje geef. 
Zou ik hem dat kunnen afleren?

Gewenst gedrag belonen: 
subsidie op de aankoop 
van zonnepanelen.

Ongewenst gedrag 
bestraffen: een boete 

voor te hard rijden.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Internetpillen

89

 opdracht 2

De website www.internetpillen.nl.

Deze poster van SIRE waarschuwt tegen 
pesten via sociale media.

Ideële reclame

S
I Re
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Ont wikke l ing

 
opdracht 3

90

 opdracht 3

Wat de koektrommel is voor Bingo, is dit logo voor Lotte. Nee, grapjas 
… ze begint natuurlijk niet te blaffen! Maar wel heel hard te roepen 
en te wijzen. En dat gaat door totdat we er naartoe gaan.

De bekende Nederlander.

Het Oranjegevoel.

Reclame

Inspelen op imitatiegedragInspelen op groepsgedrag
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Stiekeme reclame

Skyfall

91

 opdracht 4
In dit bushokje komt reclame voor chocolademelk en er wordt een 
chocoladegeur verspreid. Je krijgt dan vast zin in chocolademelk.

Een zakje waarin chips verpakt zitten, ritselt enorm. 
Ook dát is reclame! De fabrikant hoopt dat de 
mensen trek krijgen in chips als ze een zakje  
horen ritselen.
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Ont wikke l ing

 
opdracht 5

Beloon jezelf als het een tijdje goed gaat.

92

 opdracht 5

Tja, dingen aanleren is leuk. Maar 
hoe leer je dingen af? Dat is 
kennelijk een stuk moeilijker.

Acupunctuur.

Vertel iedereen om je heen wat je aan het 
doen bent. Dan kunnen zij je helpen als 
het even niet lukt.

Bedenk iets wat je kunt doen in plaats van gamen, 
bijvoorbeeld veel gaan skaten of dansen.

Je wilt stoppen met roken

13172_ntz_wb_gr8_lucht-ontwikkeling.pdf   36 21-10-2014   11:32:12



JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

Hypnose helpt tegen pijn. Zo, eens kijken 
of het bij jou 
lukt …

93

 opdracht 6
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DEZAKENVANZWIJSEN

Digibordlessen 
36x per jaar een kant-en-klare 
digibordles gebaseerd op de 
actualiteit, voor een complete 
en altijd actuele methode

Digibordmethode 
voor geschiedenis

Digibordmethode 
voor natuur & techniek

Natuurzaken is onderdeel van de 
uitgaven voor kennisgebieden 
van Zwijsen. Verwante uitgaven 
binnen De Zaken van Zwijsen zijn:

Digibordmethode 
voor aardrijkskunde

dezakenvanzwijsen.nl
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