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Antwoordblad Les 8: Klimaatverandering en stijgende zeespiegel 
 

3. Leesvragen 
     
3.1 Dag, maand, jaar…  en El Niño 

> bladzijde 43 

Deze antwoorden worden klassikaal besproken met de docent. 

 

3.2 Wat is El Niño precies? 

> bladzijde 43 

Deze antwoorden worden klassikaal besproken met de docent. 

 

3.3 Kiribati: eilanden onder water? 

> bladzijde 44 

1. El Niño / klimaatverandering 2. het waait harder - er is meer regenval 3. A. Het 

zeewater koelt niet goed af B. De zeespiegel stijgt 4. De toekomst van Kiribati 

 

3.4 Wat is de toekomst van Kiribati? 
> bladzijde 44 
1. Kiribati 2. in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië 3. een bewoonster van / 
een meisje op Kiribati 4. haar eiland / huis verdwijnt onder water 5. A. Als het vloed 
is, stroom het water tot aan ons huis / Soms stroomt de veranda over B. Bij 
hoogwater komt het water in de waterput omhoog 6. A. dweilen B. troep opruimen 
7. zeewater komt in de waterput 
 

3.5 Kiribati: eilanden onder water? Natte voeten  
> bladzijde 44 
 1. El Niño / de klimaatverandering / de zee 2. de bewoners van dit eiland / van 
Kiribati 3. Kiribati verdwijnt onder water 4. hij heeft om hulp gevraagd 
 

3.6 Verdwenen Salomonseilanden 
> bladzijde 44 

A - E - C - D - B 

 

4. Het goede woord 
 
4.1 Tegenstellingen 
1. de zonsondergang 2. de winter 3. de nacht 4. de droogte 5. de volle maan 6. 
kleiner 7. de vloed 8. zich zorgen maken 9. stijgen 10. groter 
 

4.2 Wat betekent hetzelfde?  
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1. vloed 2. het zeeniveau 3. omhoog gaan 4. laagwater 5. dalen 6. zich druk maken 
 

4.3 Samenstellingen (1 + 1 = 1)  
1. de zonsondergang 2. de overstroming 3. de aardas 4. de zeespiegel 5. het 
zeeniveau 6. de zeestroming 7. hoogwater 8. de regenval 9. het natuurverschijnsel 
10. de waterput 
 

4.4 Afleidingen 
1. de stroming 2. de verdamping 3. de verdwijning 4. de bedreiging 5. de 
overstroming 
 

4.5 Het goede woord 
1. natuurverschijnselen 2. gebied 3. bedreigd 4. rond januari 5. regenval 6. droogte 
7. verdwijnen 8. waterput  
 

4.6 Werkwoorden 
stromen – verdampen – verdwijnen – bedreigen 
 

5. Puzzelen! 

  Weer Seizoen Klimaat Klimaatverandering 

1. Deze tijd van het jaar 

valt altijd veel regen. 

 x   

2. Wat is het vandaag 

koud! 

x    

3. De woestijn in Australië 

is heet en droog.  

  x  

4. De gemiddelde 

temperatuur in 

Nederland is hoger dan 

een eeuw geleden. 

   x 

5. Elke paar maanden 

verandert het weer. 

 x   

6. De zeespiegel stijgt.    x 

7. In deze maanden 

sneeuwt het in de 

Rocky Mountains. 

 x   

8. Morgen gaat het 

stormen. 

x    

9. De eilanden van Kiribati 

lopen gevaar. 

   x 

10. In Nederland zijn vier 

seizoenen.  

  x  
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11. In de toekomst zijn er 

steeds vaker droge 

periodes in de Cariben. 

   x 

12.  Het was gisteren 

kouder dan vandaag. 

x    

13.  Na regen komt 

zonneschijn. 

x    

14. Na de herfst breekt de 

winter aan. 

 x   

15. De volgende maanden 

is er, zoals elk jaar, kans 

op orkanen. 

  x  

 

 
 
 
 


