
De
waterkringloop

H O E  O N T S T A A N  W O L K E N ?

Je vindt in dit document een A3 plaat met daarbij 
blanco vakjes.

Op de volgende pagina staan kaartjes die je kunt
printen en lamineren, zo heb je een werkje die

kinderen zelfstandig kunnen doen. Je kunt de plaat
ook als werkblad gebruiken.

 
Ook staan er 2 proefjes beschreven die passen bij dit

onderwerp.
 

Ook is er een nakijkblad gemaakt, zodat de kinderen
het zelfstandig kunnen nakijken.



De waterkringloop
Leg de kaartjes op de goede plek.



Zout water van de
zeeën en oceanen

verdampt door 
warme lucht.

In de koude lucht
condenseert de

waterdamp en worden
het waterdruppels.

De waterdruppels
vormen samen
nieuwe wolken.

De wolken koelen af,
er komt neerslag in de
vorm van regen, hagel

of sneeuw. 

De neerslag komt in
beekjes, sloten,

rivieren, meren en
kanalen.

Na een tijd valt er
neerslag uit de wolk

boven de zee.

De wind blaast de
wolken het hogere

land op.

De kleine
kringloop

De grote
kringloop

De neerslag wordt
opgenomen in de
bodem en wordt

grondwater

Het grondwater
verplaatst zich

langzaam naar de 
zee / oceaan.

 Het zoete water
verplaatst zich

langzaam naar de zee
/ oceaan.

Proefjes

1. Maak je eigen wolk

2. Zout water wordt zoet water

Gebruik een grote glazen pot en een kleinere
glazen pot die past op de grotere.
Doe een klein laagje warm water in de grote
pot. In de kleine pot doe je koud water mét
ijsklontjes. 
Gebruik een lucifer om de lucht in de grote pot
op te warmen, gooi de lucifer daarna in het
water. Doe het kleine potje er bovenop en
wacht. Het water zal verdampen en weer
condenseren. Haal het koude potje er af en zie
de wolk uit de grote pot komen (gebruik een
donkere achtergrond). 

Gebruik een pannetje op een kookplaat of een
schaaltje met een brander. Zorg dat je van te
voren al zoutwater hebt gemaakt. Laat het
water verdampen. Uiteindelijk blijft er zout over
in het pannetje of schaaltje.
Daarom is neerslag zoet en niet zout.,

 



De waterkringloop
Antwoorden

Het grondwater
verplaatst zich

langzaam naar de 
zee / oceaan.

De neerslag wordt
opgenomen in de
bodem en wordt

grondwater  Het zoete water
verplaatst zich

langzaam naar de zee
/ oceaan. Zout water van de

zeeën en oceanen
verdampt door 

warme lucht.

In de koude lucht
condenseert de

waterdamp en worden
het waterdruppels.

Na een tijd valt er
neerslag uit de wolk

boven de zee /
oceaan.

De neerslag komt in
beekjes, sloten,

rivieren, meren en
kanalen.

De kleine
kringloop

De grote
kringloop

De wolken koelen af,
er komt neerslag in de
vorm van regen, hagel

of sneeuw. 

De wind blaast de
wolken het hogere

land op.

De waterdruppels
vormen samen
nieuwe wolken.



Bedankt voor het downloaden van dit
document!

Veel plezier ermee. Je mag het gratis delen met anderen.
We zouden het leuk vinden al  je ons tagt en

aanraadt op social media!
 
 
 

Insta: juffrouw_femke
Facebook: juffrouwfemkegroep8

Facebook: Juf Lynn


