Brugklas Aardrijkskunde
Hoofdstuk 2 :: Klimaten
Poster-opdracht KLIMATEN
De komende drie lessen gaan we in groepjes van 3 personen aan de slag met de
verschillende klimaten die we op aarde tegen komen.
De volgende 9 klimaten gaan we met de hele klas in groepjes op posters uitwerken!

Hete klimaten
1.
2.

Tropisch-regenwoudklimaat
Savanneklimaat

Droge klimaten
3.
4.

Steppeklimaat
woestijnklimaat

Subtropische klimaten
5.

Middellandse zeeklimaat = mediterraan-klimaat (met droge zomer)

Gematigde klimaten
6.
7.

Zeeklimaat
Landklimaat

Koude (polaire) klimaten
8.
9.

Toendraklimaat
Sneeuw- en hooggebergteklimaat

Wat moeten we doen?
Jullie gaan eerst informatie verzamelen over jullie klimaat. Je vind de informatie in de
Atlas, in je buiteNLand Boek Hoofdstuk 2, op wandkaarten, op internet… enzovoort.
Wanneer je op internet gaat zoeken voor informatie en/of afbeeldingen, dan doet
één persoon dit uit jullie groepje op een laptop.
Wil je ook iets uitprinten? Print het dan naar de dichtstbijzijnde printer in het gebouw
of doe dit thuis.
Wat moeten we met de verzamelde informatie gaan doen?
Jullie gaan de verzamelde informatie ordenen en uitwerken op een poster. De poster
geeft aan het einde een totaalbeeld over jullie klimaat:
Korte teksten met uitleg over het klimaat (de kenmerken)
Afbeeldingen van het klimaat (hoe ziet het landschap er uit?)
De leefomstandigheden (hoe overleven de mensen in het klimaat?)
Een klimaatgrafiek van jullie klimaat
Een wereldkaart met daarop aangegeven waar jullie klimaat voorkomt

Wanneer kunnen we er aan werken?
Dit kan in 3 aardrijkskundelessen, dus in totaal 3 uur.
Wanneer en hoe moeten we presenteren?
De datum waarop je moet presenteren spreken we nog met elkaar af in de klas.
Zorg in ieder geval dat jullie poster klaar is én dat de presentatie voorbereid is op:
_______________________
Jullie presenteren met je groepje voor de rest van de klas jullie gevonden informatie
met behulp van de poster. Jullie presentatie duurt 4 tot 6 minuten. Niet zo erg lang
dus! De bedoeling is dat de rest van de klas een goed beeld krijgt van hoe de
leefomstandigheden zijn en hoe het landschap eruit ziet van jullie klimaat en waar
het voorkomt op aarde.
Krijgen we er een cijfer voor?
Ja. Het telt één keer mee voor het 2e rapport.
Het wordt op de volgende zaken beoordeelt:
1.
de gevonden informatie over het klimaat
2.
de poster (netjes verzorgd?)
3.
de presentatie aan de klas
4.
de samenwerking in het groepje
Wanneer moet het af zijn en worden ingeleverd?
Dit is de datum waarop jullie poster klaar moet zijn met de voorbereiding van de
presentatie.
Dus… zie hierboven, jouw zelf opgeschreven datum die je in de les hebt gehoord.
Na de presentatie lever je de poster in EN een kort verslagje van jullie groepje over
de samenwerking.
Ik heb nog een vraag…
Dat kan altijd. Vraag het aan mij of mail wanneer ik niet in de buurt ben:
dalton@johanvandergaag.nl
Veel succes met deze opdracht!!

