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Nieuwsbegrip Extra over Dag van de Aarde – 2021 

tekst niveau AA 

Dag van de Aarde 
 
22 april is de Dag van de Aarde. Het is een dag om de 1 
schoonheid van de aarde te vieren. Maar ook om te laten 2 
zien dat het niet goed gaat met de aarde.  3 
 
Dag van de Aarde 4 
De Dag van de Aarde heet in het Engels Earth Day. De dag 5 
werd 50 jaar geleden voor het eerst gevierd in Amerika. Dat 6 
was op 22 april. De dag wordt nu overal in de wereld gevierd. 7 
Ook in Nederland. Op die dag vieren we hoe mooi de aarde is. En we vieren 8 
vooral dat de aarde schoon moet blijven! Want we hebben een schone aarde 9 
nodig. In de natuur zorgen bomen voor lucht. Zonder lucht kunnen we niet 10 
ademen. Ook hebben mensen, planten en dieren water nodig. En mensen en 11 
dieren gebruiken planten om op te eten. + 12 
 
Het gaat niet goed met de aarde 13 
De natuur op de aarde is dus belangrijk. Maar het gaat niet zo goed met de 14 
natuur. Er zijn steeds minder bomen en planten. Want mensen kappen veel 15 
bomen. Ze gebruiken het hout om bijvoorbeeld meubels te maken. Je kunt wel 16 
nieuwe bomen neerzetten. Maar het duurt heel lang voordat nieuwe bomen groot 17 
zijn. Doordat veel bossen verdwijnen zijn er steeds meer bedreigde dieren. Een 18 
dier is bedreigd als er nog maar heel weinig van zijn. Op veel plekken is de lucht 19 
ook heel vies. Dat komt door de rook van fabrieken en auto’s. Ook ligt er overal 20 
troep in de natuur. Er ligt bijvoorbeeld veel afval op straat. En ook de zee en de 21 
rivieren worden steeds viezer. Daar drijft vaak ook veel rommel in, zoals plastic 22 
flessen. Dat is slecht voor de planten en dieren. En ook voor de mensen.    23 
 
Samen zorgen we voor de aarde 24 
We moeten van de aarde kunnen genieten. 25 
Maar het gaat dus niet zo goed met de aarde. 26 
De lucht en het water moeten schoner worden. 27 
Daarom moeten we beter zorgen voor de aarde. 28 
Maar hoe dan? Je kunt zelf veel doen om voor 29 
de aarde te zorgen. Wees zuinig met water. Dus 30 
poets je je tanden? Doe dan tussendoor de 31 
kraan even dicht. En douche ook niet zo lang. 32 
Zo gebruik je minder water. Probeer ook minder 33 
stroom te gebruiken. Doe bijvoorbeeld het licht uit als je de kamer uit gaat. En 34 
houd de natuur schoon. Dus gooi je afval niet op straat, maar in de prullenbak. 35 
Zo kun je zelf voor de aarde zorgen. En zo zorgen we samen voor de aarde.     36 
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Doordat veel bossen verdwijnen zijn er steeds meer bedreigde dieren.  

het bedreigde dier = een dier waar er niet veel meer van zijn   

Wees zuinig met water 

zuinig zijn = ergens weinig van gebruiken 

Je kunt zelf veel doen om 
voor de aarde te zorgen 


