
VOOR
LEERKRACHTEN

Leergebieden en vaardigheden
 

De grondstof: water en ijs/de verschillende vormen van water
 

Opdracht 1: De watercyclus
1 – Bestaande kennis

 
 

 
   

2 – Een waterkringloop nabootsen
 

 

 
• een krachtige lamp      • een glas
• een kristalliseerschaal      • zout water
• een elastiek
• een rol plasticfolie

• een knikker

 

cristallisoir

film plastique

bille

élastique

eau salée

verre

Natuurlijke systemen: de watercyclus

De opdrachten voor leerlingen kunnen dienen ter verwerking van een les over water en de verschillende vormen 
ervan, maar ze kunnen ook dienen als aanvulling op andere lessen.

Wat doet de mens met water/Water en duurzame ontwikkeling: de menselijke watercyclus.

SUGGESTIE VOOR HET LESVERLOOP

Duur: 50 min
Doelstelling: de kennis van de leerlingen toetsen

Enkele vragen:
Wat is water? Waar komt het vandaan? Waar stroomt het naartoe?

Duur: 25 min
Doelstelling: de watercyclus begrijpen aan de hand van een experiment

Materiaal:

Werkwijze:
Giet wat zout water in de 
kristalliseerschaal.
Plaats het glas midden in de 
kristalliseerschaal.
Bedek de kristalliseerschaal met 
plasticfolie
en maak ze rondom vast met een 
elastiek.
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3 - Vaststellingen en verwerking
Durée : 50 minuten

 

 
1 – Kennis toetsen
Duur: 25 minuten

 

 
• twee kommetjes      • een ijsblokje
• water       • een diepvriezer

 

3 – Samenvatting en vragen
 

 

 
1 – Kennis toetsen

 
Doorloop activiteit nr. 7
Toets de kennis na het inkleuren:

  

Samenvatting
Ga na het vinden van de antwoorden door met activiteiten 8 en 9.

Na de oefening kan de leerkracht de klas aan het denken zetten over het doel en de resultaten van het proefje:
Welk effect heeft de warmte?
Zal het glas vollopen?

Doelstelling: inzicht geven in de watercyclus en het verband met de verschillende vormen dat water kan aannemen.

Doorloop activiteit nr. 1 en 2 voor leerlingen, tijdens de uitvoering van het experiment.
Verbeter activiteit nr. 1 en 2, bekijk dan de resultaten van het proefje en probeer om die te duiden met behulp 
van de oefeningen.
Hoe raakt het water in het glas?
Door de warmte verandert het water in waterdamp.

Opdracht 2: water in verschillende vormen

Kom even terug op het experiment uit opdracht 1: het water wordt waterdamp en condenseert dan op de plasticfolie. 
Water kan dus waterdamp worden, maar welke andere vormen van water kennen ze nog?
Ga na het vinden van het antwoord over naar activiteit 3 en 4, gevolgd door de verbetering ervan.

2 – Kennis bevestigen met een experiment
Duur: 50 minuten
Doelstelling: de verschillende gedaantes van water bevestigen
Materiaal:

Werkwijze:
Giet het water in een van de kommetjes en zet het in de diepvriezer. Leg het ijsblokje in het andere kommetje 
en zet het ofwel in de zon ofwel onder een lamp. Intussen doorloopt u activiteit 5 en 6.

Duur: 25 minuten
Bekijk de resultaten van het  experiment  en leg het verband met de chemische weergave van water: wat gebeurt 
er op het niveau van de molecule bij de metamorfose?

Opdracht 3: de menselijke watercyclus

Duur: 50 minuten

Waar komt het water uit de kraan thuis vandaan? Waar gaat het naartoe wanneer het wegloopt?
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De watercyclus in het landschap

 

VerdampingEvapotranspiratie

Neerslag

Afvloeiing

Infiltratie

Afstroming Van Grondwater

Wolken

Oceaan

Gletsjer en sneeuw

Zoet water

Grondwaterlaag

SLEUTEL OPDRACHTEN
VOOR LEERLINGEN

ACTIVITEIT NR. 1

• Kleur met kleurpotloden het landschap hieronder in de juiste kleuren. 
Opgelet: kleur alles in behalve de pijlen!

Tip! Kijk even naar de woorden van de volgende activiteiten zodat je niets vergeet.
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Landschapsonderdelen in de watercyclus

Water in verschillende vormen

• Op de tekening heb je de verschillende onderdelen geplakt van het landschap dat je hebt ingekleurd. 
Maar met waterkringloop bedoelen we ook en vooral dat water van gedaante verwisselt en stroomt! ! 

Lees de etiketten, knip ze daarna uit en plak ze op de juiste plaats in de tekening bij activiteit 1.

Wolken
Oceaan

Gletsjer en sneeuw

Zoet water

Grondwaterlaag

Verdamping

Evapotranspiratie

Neerslag

Afvloeiing

Infiltratie

Afstroming Grondwater stroomt naar de oceaan.

De zon verwarmt het water en zet het om in damp.

Planten geven damp af.

Door de koud verandert waterdamp in water en 
valt hij naar beneden.

Water stroomt langs de helling naar beneden.

Water dringt door in de bodem.

ACTIVITEIT NR. 2

• Er zijn verschillende gebieden in het landschap dat je net ingekleurd hebt.
Schrijf onderstaande woorden over als bijschrift bij de tekening. Knip de pijlen uit en plak ze op de juiste plaats 
in de tekening

ACTIVITEIT NR. 3
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Water verwisselt van vorm
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De watermolecule

 

Le monde entier est composé de particules minuscules, même ton 

 

ACTIVITEIT NR. 4

• Tijdens de cyclus neemt water de vorm aan van een vaste stof, een vloeistof en een gas. 
Verbind de juiste beschrijving met de juiste tekening, en verbind daarna de juiste beschrijving met de juiste 
chemische weergave.

WATERDAMP WATER IJS

ACTIVITEIT NR. 5

• Wist je dat?
Wat is een molecule?
De hele wereld bestaat uit minuscuul kleine deeltjes,
zelfs je lichaam! Die hele kleine deeltjes vormen samen
grotere elementen,. die we moleculen noemen.

Laten we eens een watermolecule van dichtbij bekijken!
Lees de volgende tekst en kleur op basis daarvan de
watermolecule in.

"De chemische formule van een watermolecule is H2O,
oftewel één zuurstofatoom en twee waterstofatomen.
De twee waterstofatomen gaan vastplakken aan het
zuurstofatoom. Het zuurstofatoom is rood van kleur,
en het waterstofatoom wit."
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De verschillende vormen van water

 

 

  

De menselijke watercyclus

 

Teruggave aan de natuur

Waterzuivering

Huishoudelijk gebruik

Waterwinning

ACTIVITEIT NR. 6

• Wist je dat?
De temperatuur waarop water van vorm verandert, hangt ook af van de luchtdruk. In de keuken kookt een 
pot met water bij 100 °C, maar op de top van de Mount Everest zou water al bij 72 °C verdampen.

• Waar of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord
Water verdampt vanaf 50 °C:       Waar       Niet waar
Water krijgt een vaste vorm vanaf 0 °C:       Waar       Niet waar
Water is vloeibaar tussen 0 °C en 80 °C:       Waar       Niet waar

• Na de verbetering van deze activiteit gaat u terug naar activiteit nr. 1 en laat u de leerlingen de pijltjes oranje, 
rood, donkerblauw of lichtblauw kleuren volgens de temperatuur van het water in de verschillende stappen.

Tip! Je kunt ook naar de etiketten van activiteit nr. 3 kijken voor de juiste kleuren.

ACTIVITEIT NR. 7

• De cyclus van natuurlijk water is niet de enige!
Water volgt ook een andere, kleinere loop
die vergelijkbaar is met de cyclus van natuurlijk 
water, maar zich afspeelt op dorp- of stadsniveau. 
Dit is de cyclus voor waterverbruik door de mens, 
oftewel 'de menselijke watercyclus.

Kleur de tekening hiernaast in om de stappen
van de menselijke watercyclus duidelijk
te maken.
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De stappen in de menselijke waterkringloop

Gezinnen verbruiken water op verschillende manieren.

Het heldere water wordt teruggegeven aan de natuur.Rejet en milieu naturel

teruggave aan de natuur

waterzuivering

waterwinning

 

• Lees de pijlen. Nummer daarna de verschillende stappen en plak ze op de juiste plaats bij de tekening
van activiteit nr. 7.

Waar of niet waar?

 

De hoeveelheid water op aarde is altijd dezelfde
Het water dat wij verbruiken komt uit de natuur
Watervervuiling is geen probleem
Ik kan niet letten op mijn waterverbruik
Waterschaarste bestaat niet
Water is een zeldzame grondstof
Ik moet de kraan dichtdraaien terwijl ik mijn tanden poets
Ik kan elke dag een bad nemen

ACTIVITEIT NR. 8

Productie- en verwerkingsfabrieken verzamelen het water 
en behandelen het zodat het geschikt is voor menselijke consumptie.

Het afvalwater gaat naar zuiveringsstations en wordt daar op 
verschillende manieren behandeld en gezuiverd.

Tip! Kijk naar de richting van de pijlen om ze correct te plaatsen.

ACTIVITEIT NR. 9

Omcirkel de uitspraken die jou juist lijken:
• Na deze opdrachten over de 2 soorten watercycli, wat denk je hierover zeker onthouden?
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