Het kleine proefjesboek
Ik ben weerman/weervrouw
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Deze week help ik de meteorologen van
het KNMI in De Bilt. Een meteoroloog is
een wetenschapper die het weer bestudeert.
Op het KNMI zijn meteorologen voor
Nederland met het weer bezig.
KNMI staat voor:

Koninklijk

Nederlands

Meteorologisch

Instituut

Hiernaast zie je het KNMI van bovenaf. Volg de lijnen. Wat zit er in de bol van het KNMI?
...................................................................

Wat zit er in de bol
van het KNMI?
meting aardbeving

meteoroloog

weerballon
klimaat
radar

Het KNMI
Het knmi gaat over drie dingen:

Klimaat
Hoe ziet het weer over tien jaar eruit?
Weer
Wat voor weer wordt het vandaag en morgen?
Seismologie
Beeft de aarde nu?

Ik ben weerman/weervrouw, dus ik ga met
het weer van vandaag bezig.
Om een weerbericht te kunnen maken, moet
de meteoroloog eerst weten wat voor weer het
nu is. Twee keer per dag wordt op het meetveld
van het KNMI een weerballon opgelaten. Aan
deze weerballon hangt een meetkastje dat
luchtdruk, wind, vocht en temperatuur meet.
De meteoroloog gebruikt ook radarbeelden.
Hierop kan de meteoroloog zien waar het
regent en hoe hard het regent.

Kijk op www.knmi.nl.
Ik ga zelf temperatuur, windrichting,
luchtdruk en regen meten. In deze folder
staat hoe dat moet. Misschien kan een ouder
persoon helpen.

Kleur de kleurplaat.

Warm of koud?
Onderstreep met een rood potlood wat het warmst is
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Zelf de temperatuur
meten
Wat heb je nodig?
Glazen fles, klei, lang doorzichtig rietje, inkt
of voedingskleurstof, water, karton, stift

Hoe maak je een thermometer?
1. Vul de fles voor de helft met water en doe
de kleurstof erbij.
2. Zet het rietje in de fles. Zorg dat het rietje
bijna op de bodem komt.
3. Sluit de fles luchtdicht af met de klei.
4. Blaas voorzichtig in de fles tot de vloeistof
boven de klei in het rietje zit.
5. Knip een stukje karton even hoog als
het rietje boven de fles. Maak gleufjes en
schuif het karton over het rietje heen.
6. Zet een streepje op het karton waar de
vloeistof staat.
Met behulp van een echte thermometer kan
je een schaalverdeling maken.

Hoe zie je hoe hard
het waait?
Verbind het juiste plaatje met de juiste windkracht
windkracht 1
windkracht 2
windkracht 3
windkracht 4

windkracht 5
windkracht 6
windkracht 7
windkracht 8

windkracht 9
windkracht 10
windkracht 11
windkracht 12

	
  

Zelf wind zien ?
Wat heb je nodig?
Vierkant blaadje, rietje, schaar, knopspeld,
kraal, kurk, plakband

Hoe maak je een windmolen?
1. Knip het blaadje zoals in de tekening.
2. Vouw de punten om en om naar binnen.
Plak ze vast met een stukje plakband.
3. Prik de knopspeld door het midden.
4. Schuif de kraal op de speld en prik de
speld door het rietje.
5. Duw de kurk op de speld.

	
  

Oost west, thuis best
Wind wordt genoemd naar de richting waaruit hij
waait. De noordenwind blaast uit het noorden, de
oostenwind uit het oosten, de zuidenwind uit het
zuiden en de westenwind uit het westen.

Het spreekwoord ‘oost west, thuis best’ betekent
‘waar je ook bent, thuis voel je je beter op je gemak’.
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Zelf windrichting
meten
Wat heb je nodig?
Fles, zand, kurk, rietje, karton, schaar,
spijker, twee kralen

Hoe maak je een windvaan?
1. Vul de fles met zand en doe de kurk erop.
2. Knip in beide kanten van het rietje
inkepingen. Knip een driehoek uit het
karton. Knip de top van de driehoek eraf.
Duw de top van de driehoek in de gleufjes
aan de ene kant van het rietje. Duw het
overblijvende gedeelte in de gleufjes aan
de andere kant.
3. Rijg een kraal aan de spijker. Duw de spijker door het midden van het rietje en rijg
dan weer een kraal aan de spijker. Duw de
spijker een stukje in de kurk van de fles.
4. Knip uit het karton een groot vierkant
en schrijf in de hoeken N, O, Z en W. N =
noord, O = oost, Z = zuid, W = west. Zet

de fles midden op het karton. De wijzer
laat zien uit welke richting de wind waait.
5. Laat de N naar het noorden wijzen.
Gebruik hiervoor een kompas.
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Wat is luchtdruk?
Lucht is overal om ons heen. Je ziet het niet, maar je
voelt het wel. Bijvoorbeeld als het waait of wanneer
je ademhaalt. Lucht drukt op alles en iedereen,
overal op aarde. Dat noemen we luchtdruk.

Luchtdruk kan je zien. Doe tien spekjes in een
wijnfles. Sluit de fles af met een kurk van vacuvin.
Pomp vervolgens met een pomp van vacuvin de lucht
uit de fles. Schud tussendoor de fles een paar keer
goed heen en weer. Als je niet veel lucht meer uit de
fles krijgt, kan je de kurk van de fles trekken.
Wat gebeurt er met de spekjes? Hoe komt dat?
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

Zelf luchtdruk meten
Wat heb je nodig?
Ballon, glazen pot met een wijde opening,
elastiekje, rietje, plakband, stuk papier,
viltstift

Om een weerbericht te maken, wil de
meteoroloog weten hoe hoog de luchtdruk
is. Als de luchtdruk stijgt, komt er een hogedrukgebied en wordt het mooi weer. Als de
luchtdruk daalt, komt er een lagedrukgebied
en wordt het slecht weer. Luchtdruk meet je
met een barometer.
Hoe maak je een barometer?
1. Knip het tuutje van de ballon af. Span het
stuk ballon over de opening van de glazen
pot. Maak het vast met een elastiek. Het
ballonvel moet strak gespannen zijn
zonder bobbels erin.

2. Knip één kant van het rietje schuin af tot
scherpe punt. Plak het andere uiteinde
precies in het midden vast aan het ballonvel.
3. Teken op het papier aan de bovenkant een
zon en aan de onderkant een regenwolk.
Zet het karton achter de barometer tegen
de muur.
	
  

Wat valt er uit
een wolk?
Verbind elk woord met twee plaatjes
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Zelf neerslag meten
Wat heb je nodig?
Plastic fles, schaar, plakband, liniaal,
bloempot

Hoe maak je een regenmeter?
1. Knip het bovenste deel van de fles eraf.
2. Zet het op zijn kop in het onderste deel, als
een trechter.
3. Plak met plakband de liniaal op de fles.
Zorg dat de nul precies onderaan zit.
4. Zet het geheel in een bloempot buiten.
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Welke kleuren heeft
een regenboog?
Zonlicht bevat alle kleuren van de
regenboog. Wanneer het zonlicht in
regendruppels valt, breken de lichtstralen
op verschillende manieren en daarom
splitsen de kleuren zich, zodat je ze stuk
voor stuk ziet.

rood oranje
geel groen
blauw indigo
violet

Iets om over na te denken:
De regenboog vastpakken kan niet en
er naar toe vliegen evenmin. En onder
de regenboog door lopen? Onder mijn
“eigen” regenboog doorlopen lukt niet, net
zoals ik niet over mijn eigen schaduw kan
springen. Maar onder iemand anders z’n
regenboog doorlopen…?

Zelf een regenboog
maken
Wat heb je binnen nodig ?
Prisma, zaklamp, donkere ruimte,
witte muur

Wat heb je buiten nodig ?
Tuinslang met een spuitstuk,
zonneschijn

Hoe maak je een regenboog?
1. Maak de ruimte donker en ga vlak bij
de muur staan.
2. Schijn met de zaklamp op de prisma
naar de muur toe.

Hoe maak je een regenboog?
1. Ga aan het eind van de middag, als
de zon laag staat, met je rug naar
de zon staan.
2. Spuit een fijne waternevel in een
boog voor je uit. Houd daarbij de
slang op ooghoogte.

Ik ben deze week
weerman/weervrouw
Wat voor weer is het deze week?
Kruis elke dag aan wat voor weer het is

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

	
  

Antwoorden
Controleer met een spiegel het antwoord
rada r

Wat is het warmst?
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Hoe hard waait het?
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Wat zit er in de bol
van het KNMI?
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Wat valt er uit een wolk?
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Wat gebeurt er met de spekjes?
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