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 De tekst actief lezen 
1. Lees de uitleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lees de tekst actief met je groepje. Maak aantekeningen in de tekst of schrijf ze op 

het werkblad dat je van je meester of juf krijgt.  

 

3. Kom je woorden tegen die je niet (goed) kent? 

Onderstreep ze in de tekst.  

 

4. Bespreek steeds elk stukje dat je actief hebt gelezen. Lees 

dan de sleutelvraag bij dat stukje en beantwoord die 

samen. Gebruiken jullie het werkblad? Schrijf de 

antwoorden dan op het werkblad.  

Dag van de Aarde 

Op 22 april wordt in de hele wereld de Dag van de Aarde gevierd. Waarom is deze dag 

er? Waar denken we op deze dag aan? En kun jij zelf iets doen voor de aarde? In deze 

les lees je er meer over. 

 

Deze les 

• Bij opdracht 1 lees je de tekst actief. Je beantwoordt sleutelvragen.  

Je let hierbij ook op woorden in de tekst die je niet goed kent. 

• Bij opdracht 2 maak je een oorzaak-gevolgschema bij de tekst. 

• Bij opdracht 3 beantwoord je vragen over woorden in de tekst. 

• Opdracht 4, 5 en 6 zijn extra opdrachten. Bij opdracht 4 maak je een poster 

over de Dag van de Aarde en bij opdracht 5 vul je een woordenpuzzel in. 

Opdracht 6 is een BINGO! 

Jullie gaan de tekst actief lezen. Hoe doe je dat? 

• Je leest steeds een stukje van de tekst. 

 

• Je praat samen over het stukje. Wat is het belangrijkste van het stukje? Welke 

woorden vind je lastig? Welke vragen heb je bij het stukje? 

 

• Je geeft antwoord op de sleutelvraag of sleutelvragen bij het stukje. 

Sleutelvragen helpen je om de tekst beter te begrijpen. 

 

Als je samen de tekst actief leest en de sleutelvragen beantwoordt, help je elkaar om 

de tekst te begrijpen. Als je hardop denkt, kan iemand anders zien en horen wat jij 

doet tijdens het lezen. En iemand anders kan jou helpen als jij het niet snapt. 
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Sleutelvragen  

Groepje van: ___________________________________________________________ 

 

Leesdoel: Na het lezen van de tekst _________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding 1. Elk jaar op 22 april is het de Dag van de Aarde. Wat 

gebeurt er op deze dag? Noem twee dingen. 

Earth Day 2. Waarom hebben mensen de aarde nodig om te leven? 

Noem twee dingen. 

Natuur 3. Waarom moeten we goed voor de aarde zorgen en de 

natuur niet uitputten? 

 

4. Waardoor komen er meer bedreigde dieren? 

Klimaat 5. Het wordt op aarde steeds warmer. Hoe komt dat, 

volgens wetenschappers? 

Wat kun jij doen? 6. Wie kan ervoor zorgen dat de aarde mooi blijft en dat 

je er fijn kunt leven? 

Na het lezen 

7. Wat doe jij zelf al om goed voor de aarde te zorgen? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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 Een oorzaak-gevolgschema invullen 

De tekst gaat over de aarde en waarom we goed voor de aarde moeten zorgen. 

Hieronder zie je een sleutelschema. In dit schema kun je opschrijven wat er in de 

tekst staat. Het schema helpt je om te tekst goed te begrijpen en te onthouden. 

 

In het schema zie je staan wat het probleem is. Maak het schema zelf verder af. 

• Vul de oorzaken (hoe het komt) en de gevolgen (wat er daardoor gebeurt) in. 

• Schrijf ook op welke oplossingen er zijn. 

 

Vul het schema in. Gebruik de informatie in de tekst. Gebruik ook je aantekeningen en je 

antwoorden op de sleutelvragen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Oorzaak: Mensen  
 
gebruiken veel  

 
voedsel, water en  

 
_____________. 
 

Ook komt er veel 
______________  

 
in de natuur en in 
de zee terecht. 

Probleem: Het gaat dus niet goed met de aarde. 

 

Oplossing: Mensen moeten goed voor de aarde zorgen. Daar kun jij ook 

 

______________, bijvoorbeeld ____________________________________________. 

Oorzaak: Fabrieken maken  
 
______________. Daarvoor is  

 
elektriciteit nodig. En mensen  

 
gaan met ______________ en  
 

het vliegtuig. 

Gevolg: De natuur  

 
raakt uitgeput.  En er  
 

komen steeds meer  
 

_____________ dieren.  

Oorzaak: Er  
 

komt veel  
 

______________ 
 
in de natuur en in  

 
de zee terecht. 

Gevolg: Er gaan dieren  
 

dood. En het plastic  
 
komt ook in   

 

____________ terecht.  

Gevolg: De lucht 

 
vervuilt en de  
 

aarde 
 

______________. 
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 Vragen over woorden in de tekst beantwoorden 

 

 

1. In regel 15-16 staat: Maar we moeten ervoor zorgen dat we de natuur niet uitputten, 

want de aarde heeft tijd nodig om alles weer aan te vullen. 

Wat betekent aanvullen? 

 

A. woorden schrijven op een lege plaats 

B. zeggen dat iets heel belangrijk is 

C. zorgen dat er weer genoeg van is 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 

 

2. In regel 20 staat: Er komen daardoor meer bedreigde dieren. 

Wat betekent bedreigd? 

 

A. als er nog maar heel weinig van zijn 

B. als er veel jonge dieren worden geboren 

C. als niemand weet waar je ze kunt vinden 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 

  

Als je een tekst leest kom je soms woorden tegen die je niet kent of niet begrijpt. 

Wat kun je dan doen? 

1. Lees een stukje terug of lees een stukje verder. Misschien wordt daar uitgelegd 

wat het woord betekent. 

2. Kijk naar de foto’s of illustraties bij tekst. Misschien hebben die wat te maken 

met het woord. 

3. Kijk goed naar het woord zelf. Soms ken je al een stukje van het woord. Dat kan 

je helpen om te bedenken wat het woord betekent. 

4. Denk zelf goed na en gebruik je eigen kennis.  

 

Weet je dan nog niet wat het woord betekent? Vraag het aan iemand anders of zoek 

het woord op in het woordenboek. Controleer altijd of de betekenis past in de tekst. 
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3. In regel 25 staat: Het klimaat op aarde is aan het veranderen. 

Wat is het klimaat? 

 

A. de bomen die je in een gebied of land ziet 

B. de plaats waar veel mensen wonen 

C. het weer dat bij een land of streek hoort 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 

 

4. In regel 25-26 staat: Volgens wetenschappers komt dat door de mensen. 

Wat is de wetenschapper? 

 

A. iemand die goed dingen met zijn handen kan maken 

B. iemand die voor zijn beroep uitzoekt hoe dingen werken of zijn 

C. iemand die voor zijn werk veel moet reizen naar andere landen 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 

 

5. In regel 29 staat: Door al deze dingen vervuilt de lucht en warmt de aarde op. 

Wat betekent vervuilen? Schrijf het zelf op. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. In regel 34-35 staat: Probeer bijvoorbeeld minder energie te gebruiken. 

Wat betekent deze zin? 

 

A. Probeer dieren en planten op de aarde te redden. 

B. Probeer niet te laten merken wat je voor de natuur doet. 

C. Probeer zuinig aan te doen met gas, water en licht. 

 

Hoe ben je achter de betekenis gekomen?  

 

____________________________________________________________________ 
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 Een poster maken (extra opdracht 1) 

De tekst gaat over de Dag van de Aarde. Die is er om aandacht te geven aan de aarde 

waarop we leven. En dat doen we niet alleen, maar met elkaar: samen zorgen we voor 

de aarde. 

 

1. Maak met jouw groepje een poster. Die poster is om kinderen en hun ouders te 

vertellen over de Dag van de Aarde. Gebruik voor je poster de informatie uit de tekst. 

Op de poster moet in ieder geval iets staan over: 

- wanneer de Dag van de Aarde is 

- waarom deze dag er is 

- wat mensen doen op de Dag van de Aarde 

- wat er aan de hand is met de natuur 

- wat er aan de hand is met het klimaat 

- hoe mensen goed voor de aarde kunnen zorgen 

 

Weet je zelf nog meer over de natuur, het klimaat of de Dag van de Aarde? Dan mag  

je dat ook op de poster schrijven. 

 

2. Ben je klaar met de tekst op de poster? Dan kun je hem versieren. 

 

3. Is de poster helemaal klaar? Ruil de poster dan met de poster van een ander groepje. 

Bekijk elkaars poster en lees de tekst die erop staat. Staat alle informatie erop? En is 

het leuk om te lezen en te zien? 
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 Een woordpuzzel invullen (extra opdracht 2) 
1. Zoek de volgende woorden nog eens op in de tekst: 

 

 

 

 

2. Kijk naar de puzzel hieronder. Welk woord uit het blauwe vak hoort bij welke 

betekenis? Vul steeds het goede woord in de puzzel in.  

 

van links naar rechts 

2. hoe belangrijk iets is 

3. zorgen dat er weer genoeg van is 

5. bijvoorbeeld gas, water en licht 

6. iemand die voor zijn beroep uitzoekt hoe dingen 

werken of zijn 

7. het weer dat bij een land of streek hoort 

8. het helemaal opmaken 

9. wat er door iets of iemand gebeurt 

10. als er nog maar heel weinig van zijn 

van boven naar beneden 

1. vuil maken 

4. stroom 

 

 

 

 

 

Foto: Edwin Wallet 

aanvullen – bedreigd – elektriciteit – energie – invloed –  

klimaat – uitputten – vervuilen – waarde – wetenschapper 
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 Zelf de aarde helpen – Dag van de Aarde-BINGO 

(extra opdracht 3)  

In de tekst over de Dag van de Aarde lees je ook hoe je zelf kunt 

zorgen voor de aarde. Zo kun je korter douchen en geen afval op 

de grond gooien. 

 

1. Bekijk samen het filmpje over de Dag van de Aarde. 

2. Kijk naar de bingokaart op de volgende bladzijde. De juf of meester heeft er ook een 

voor de hele klas. Op de bingokaart staan dingen die je kunt doen om de aarde te 

helpen. Ze waren ook te zien in het filmpje. 

3. Voer de opdrachten uit die op de kaart staan. De opdrachten kun je thuis doen, maar 

ook op school. Heb je een opdracht gedaan? Zet dan een kruis door de opdracht op 

de bingokaart. 

4. Er is één hokje met een vraagteken. Bedenk daarvoor een eigen opdracht en vul die 

in de kaart. Deze opdracht voer je ook uit. 

5. De juf of meester heeft ook een bingokaart. Dat is de kaart voor jullie klas. Staat er 

door elk hokje een kruis? Dan kan de school een mooie regenton winnen! 

 

Heel veel succes!!  

Wij zorgen voor 
de aarde. 

 
Jij ook? 
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