
waar de eerste regen vandaan kwam | hoe de aarde van top tot teen in een sneeuwbal 
kon veranderen | welke griezels er tussen de eerste planten rondkropen | waarom de 
dino’s zijn uitgestorven | hoe een paar dikke zeescheten voor een hittegolf zorgden| 
hoe de indianen in Amerika kwamen | wat de mensen op de Noordzeebodem aten | 
waar ze kerst vieren in bikini | wat het recept is voor een lekkere ijstijd | dat 
zonnevlekken er niks aan kunnen doen | waarom er krassen op de bergen zitten | hoe 
een wetenschapper zijn liefdesverdriet overleeft | hoe de aarde in- en uitademt | wat 
oeroude luchtbelletjes ons vertellen | waar onze bossen zijn gebleven | wie Watt was | 
wat de truc van steenkool is | waarom er midden in de woestijn wolkenkrabbers staan 
| dat je stroom gewoon van stoom komt | waarom koeien zo onschuldig kijken | 
waarom de Noordpool sneller smelt dan de Zuidpool | hoe duizenden plastic eendjes de 
oceaankunde hielpen | welke robots elke tien dagen kopje onder gaan | waarom je 
steeds beter uit moet kijken voor hagelstenen | welke tijdbom onder de grond ligt | 
welke eilanden kopje onder dreigen te gaan | hoe jouw smartphone voor dorst zorgt in 
Bolivia | wat het gevaarlijkste dier ter wereld in Nederland doet | wat je met je opa en 
oma moet doen tijdens een hittegolf | hoe weerkundigen de chocola moeten redden | 
wat het schattigste dier is dat je niet kent | van wie de ijsbeer best uit mag sterven | 
hoe een boom levens kan redden | waardoor je de kriebels krijgt van 
klimaatverandering | hoe je schelpen kunt laten verdwijnen | hoeveel kinderen je 
moet nemen | hoe een aardbei zijn sporen nalaat | waarom een uitlaat ouderwets 
wordt | waarom luchtdeeltjes altijd voor de kortste rij kiezen | wat energiecentrales in 
jouw kliko zien | hoe duurzaam de Japanse makaken zijn | wat de overeenkomst is 
tussen energiebronnen en de Smurfen | over een ijsbeer die nooit bestaan heeft | 
waarom sommige mensen doen alsof er niets aan de hand is | hoe moeilijk het is om 
een deal te sluiten met 195 landen | waarom de gezichten van standbeelden 
verdwenen 

waarin je leest…

(aantal teasers uit de hoofdstukopeners)
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Meer kinderboeken. Voor AK is vooral Hé Aardbewoner interessant.



Hé Aardbewoner: kinderboek over aardrijkskunde. Aardbevingen, vulkanen, klimaten, landschappen, gps etc.

Vertaalrechten aan 7 landen verkocht.



Educatief auteur bij Malmberg.



Inhoudsopgave Palmen op de Noordpool - Het grote verhaal van klimaatverandering.

Ik laat een aantal voorbeelden uit het boek zien, met af en toe lessuggesties en bronnen. 



Positieve feedback (klimaatversterker)

Voorbeeld: albedo effect.



De dino’s erbij gehaald om een aantal invloeden op klimaat te introduceren:

Landklimaat vs zeeklimaat, vulkanisme, stof, CO2 (bosbrand)



Pangea animaties te vinden op YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4& 



Introductie ijstijden door gevolgen voor mensen Beringzee, Koraalzee, Noordzee / Doggerland.



Interactieve kaart van laatste ijstijd

http://icemap.rhewlif.xyz/ 



Om ijstijden te begrijpen moet je eerst seizoenen begrijpen. 



18e eeuw start wetenschappelijk onderzoek



Hutton’s unconformity (Siccar Point)



Uw reporter ter plekke :-)



Zwerfstenen. Hunebedden. Stuwwallen. Gletsjers. 



Broeikaseffect Fourier

Arrhenius ontdekker van klimaatverandering (hoewel… Humboldt?)



Keeling: start modern klimaatonderzoek.



Keelingcurve te volgen op Twitter




Bossen halen CO2 uit de lucht vanaf ± juni.

https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04 



Ademhaling van de aarde zichtbaar in bossen.

https://www.youtube.com/watch?v=hvMABV5JsTk



Discussie reconstrueren. Bekijk argumenten van sceptici.

https://www.climategate.nl/ 

https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/ 

vs

https://klimaatverandering.wordpress.com/ 

https://skepticalscience.com/ 



Discussie reconstrueren. Bekijk argumenten van sceptici.

https://www.climategate.nl/ 

https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/ 

vs

https://klimaatverandering.wordpress.com/ 

https://skepticalscience.com/ 



IJskernonderzoek



https://www.youtube.com/watch?v=fHWnoGl79y4 



GISP2 5 jaar boren, 3 km diep.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ice_cores#/media/File:GISP2D1837.jpg 



Laatste § van H4: voorbeeld van verdieping. Isotopen.



Oorzaken. Hout als eyeopener en eenvoudig voorbeeld koolstofkringloop.



Fotosynthese, koolstofkringloop, vorming fossiele brandstoffen. 



Fotosynthese, koolstofkringloop, vorming fossiele brandstoffen. 

+ olielanden, geopolitiek



Laat lln verschillende scenario’s van VN bekijken en voorspellingen doen.  



http://www.worldometers.info/nl/ 

Nog veel meer tellers, ook o.a. over energieverbruik, CO2 etc.  

Laat lln bedenken hoe de tellers werken en hoe precies ze kunnen zijn. Zie ook faq. 



Discussie over vlees eten. Wie heeft er wel eens insecten gegeten? Vaker doen? 



Verschil weer en klimaat



https://marcterhorst.nl/blog/beste-ida/ 





IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 



Veelzeggende visualisaties. Ook te vinden op https://marcterhorst.nl/kinderboeken/palmen-op-de-noordpool/lesmateriaal-en-bronnen-bij-palmen-op-de-noordpool/ 



Zoek de verschillen tussen Noordpool en Zuidpool. Verklaar de verschillen.

Waarom is het in de bergen kouder dan in het dal?

https://www.vpro.nl/programmas/klimaatjagers.html 



Wat gebeurt er als al het ijs op Groenland smelt? 
- met de rest van de wereld (7m zeespiegelstijging) 
- met de kaart van Groenland (reliëf wordt zichtbaar) 
- met de bewoners van Groenland (meer, rijker) 
- met de zeespiegel rond Groenland (daalt!) 
- met f lora en fauna 
- etc

Opdracht waarbij je hele boek kunt gebruiken.



Wat gebeurt er als al het ijs op Groenland smelt? 
- met de rest van de wereld (7m zeespiegelstijging) 
- met de kaart van Groenland (reliëf wordt zichtbaar) 
- met de bewoners van Groenland (meer, rijker) 
- met de zeespiegel rond Groenland (daalt!) 
- met f lora en fauna 
- etc

…verschillende aspecten van in dit geval Groenland komen aan bod in het boek. 



El Niño

Warme golfstroom 

 



Boek Moby Duck (ook in Nederlands verschenen)

Wat klopt er niet aan The day after tomorrow? (https://www.imdb.com/title/tt0319262/goofs/?tab=gf&ref_=tt_trv_gf) 



Proefje met warme/koude limonade. 



Heftig weer herkenbaar voor kinderen. 




Snij een hagelsteen door en tel hoe vaak hij omhoog ging. 



https://coast.noaa.gov/hurricanes/  (interactief)



Positieve feedbacks (klimaatversterkers) 





Tipping points



http://tippingpointahead.nl/ 

Ook lesmodules



Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door aantal teasers die de inhoud van de paragrafen aangeven. 



Zet gevolgen op de kaart. Groepjes per werelddeel of groepjes per soort gevolg (droogte, overstroming, natuur etc)

Welke gevolgen hebben zelfde oorzaken? Waar kun je deze gevolgen nog meer verwachten?



Voorbeelden Kiribati, Marshal eilanden, Malediven…



Bekijk de hoogte in Maps of Earth



Shishmaref veel over verschenen. Artikelen, film, fotoboek…



Poopomeer (was ook op Jeugdjournaal)



https://earthobservatory.nasa.gov/images/87363/bolivias-lake-poopo-disappears 



https://earthobservatory.nasa.gov/images/87363/bolivias-lake-poopo-disappears 



droogte in Nederland 



Droogte in Kaapstad



Moesson



Eten



(Ook dieren in het boek, voor AK minder interessant) 



Bekijk de voorbeelden in Google Maps

Zoek voorbeelden van internationale projecten met Nederlandse hulp.

Hou een discussie over adaptatie vs mitigatie



Wat doe je al? Wat doen je ouders? Hoe helpt het? Zet in volgorde van effectiviteit. Maak een top 3 van dingen die werken. Maak een top 3 van dingen die jij gaat doen. 
Bedenk een campagne bij een van de maatregelen. 



Maak een recept met bijbehorende CO2. 

Groente en fruitkalender Milieucentraal.

Zet producten in de juiste volgorde van broeikasafdruk




Duurzame (?) bronnen

Energiedilemma, energiemix.

https://www.energiegenie.nl/ 



Energiedilemma, energiemix.

https://www.energiegenie.nl/ 



Discussie



https://www.youtube.com/watch?v=YjFWiMJdotM 



False balance 97/3

+ Vergelijk argumenten 

https://www.climategate.nl/ 

https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/ 

vs

https://klimaatverandering.wordpress.com/ 

https://skepticalscience.com/




https://www.youtube.com/watch?v=-JIuKjaY3r4 




Klimaatakkoord: botsing van belangen.



http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 



Hou een klimaatconferentie: 
- maak groepjes met elk een land 
- goede verdeling arm/rijk, met fossiele/duurzame bronnen,  

aan zee/niet aan zee, in noordpoolgebied/niet,  
met/zonder auto-industrie… 

- laat de groepjes argumenten / belangen op een rij zetten. 
- geef doelen voor bijv. CO2-reductie en probeer een akkoord  

te bereiken.



Bosatlas 64L (verzuring) 247E (ozongat)




Zoek beelden van gevolgen zure regen + campagnes.




Geo-engineering. Oplossingen vergelijken. Voordelen en nadelen. Maak een top 3 van kanshebbers. 






Vragen

?



marcterhorst.nl 



https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/12087 
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