
OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN

De watercyclus in het landschap

 

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 activiteit zodat je niets vergeet.
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Landschapsonderdelen in de watercyclus

Wolken
Oceaan

Gletsjer en sneeuw

Zoet water

Grondwaterlaag

Water in verschillende gedaantes

Verdamping

Evapotranspiratie

Neerslag

Afvloeiing

Infiltratie

Afstroming Grondwater stroomt naar de oceaan.

W ..........................................

O ..........................................

G ..........................................

Z ..........................................

G ..........................................

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

Planten geven waterdamp af.

Door de kou verandert waterdamp in water en valt 
hij naar beneden

Water stroomt langs hellingen 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

• 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 vorm verandert en stroomt!
Lees de etiketten, knip ze daarna uit en plak ze op de juiste plaats in de tekening bij activiteit 1.
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Water verwisselt van vorm

• 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.
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De watermolecule

 
Wat is een molecule?  

 

ACTIVITEIT NR. 4

• Wist je dat?

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."

ACTIVITEIT NR. 5
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De verschillende vormen van water

 

 
 

  

De menselijke watercyclus
ACTIVITEIT NR. 7

ACTIVITEIT NR. 6

• Wist je dat?
De temperatuur waarop water van vorm verandert, hangt ook af van de lichtdruk luchtdruk. In de keuken 
kookt een pan 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 ga je terug naar activiteit nr. 1. Kleur daar de pijltjes: gebruik rood voor 
verdamping, oranje voor de waterdamp in de wolken, donkerblauw voor de overgang van druppel naar 
sneeuwvlok en lichtblauw voor regen en afstroming van het grondwater.

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

• 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 kringloop 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 watercyclus

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

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

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

Teruggave aan de natuur

Waterzuivering

Huishoudelijk gebruik

Waterwinning

ACTIVITEIT NR. 8

Gezinnen verbruiken water op verschillende manieren.

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

Het heldere water wordt teruggegeven aan de natuur.

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

ACTIVITEIT NR. 9

• Wat denk je na deze opdrachten rond de twee soorten waterkringlopen te moeten onthouden over de 
waterkringloop? Na deze opdrachten over de 2 soorten watercycli, wat denk je hierover zeker onthouden?
Omcirkel de uitspraken die jou juist lijken:
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