
Stap 1: Neem je bronnenboek en lees p. 88

Stap 2: Beantwoord onderstaande vragen m.b.v. je bronnenboek

1: Op de foto 's op de volgende bladzijde zie je een situatie waar energie wordt gebruikt of wordt

opgewekt.

Noteer wat voor de energie zorgt. Schrijf in de laatste kolom wat er 

precies gebeurt.  Je kan daarvoor kiezen uit de zinnen op het volgende blad.
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Het gas wordt in brand gestoken. Zo 

ontstaat warmte. 

De zonnepanelen vangen het zonlicht op 

en zetten dat om in elektrische energie.

Als je de steenkool doet branden, krijg je 

warmte.

Het water doet het rad draaien. Het 

draaiende rad zorgt voor energie.

Een vorm van aardolie wordt in de auto 

gebracht. De motor van je auto verbrandt 

die olie en kan zo rijden.

De wind doet het rad draaien. Het 

draaiende rad zorgt voor energie.

De bewegingen van de man doen de 

fiets rijden.



2. Welke zijn de drie voornaamste fossiele brandstoffen?

3. Voorraden raken uitgeput. 

In je bronnenboek p. 88 bij '1. Uitgeput?' kan je lezen

hoe lang we nog kunnen rekenen op de voorraden van 

fossiele brandstoffen.

Van 2 soorten wordt een schatting gegeven.

Noteer!

1. ongeveer jaar.

2. ongeveer jaar.
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4. Broeikasgassen

Vertel met je eigen woorden hoe het komt dat de temperatuur op aarde verhoogt.

Je vindt hierover meer uitleg in je bronnenboek p. 88 bij '3. het broeikaseffect'.

Of kijk eens naar dit filmpje : 

https://schooltv.nl/video/het-broeikaseffect-de-aarde-warmt-op/#q=broeikaseffect
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https://schooltv.nl/video/het-broeikaseffect-de-aarde-warmt-op/#q=broeikaseffect


5. Welk gas is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? Omcirkel het juiste antwoord!

6. Wat zorgt ervoor dat dat gas in de atmosfeer terecht komt?
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7. Effect van de milieuproblemen
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8. Elektrische energie opwekken

Vul de cijfers van de tekening in in de tekst. 

Kijk in je bronnenboek p. 8 bij ' 2 Transport van elektriciteit' voor meer uitleg.

Nog meer uitleg nodig? Kijk ook eens naar dit filmpje: 

 https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-elektriciteit-van-elektriciteitscentrale-tot-stopcontact/#q=%20elektriciteitscentrale
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https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-elektriciteit-van-elektriciteitscentrale-tot-stopcontact/#q=%20elektriciteitscentrale


9. Groene energie… Wat bedoelt men daarmee?

Meer weten over groene energie?->
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https://schooltv.nl/video/groene-energie-wat-worden-de-energiebronnen-van-de-

toekomst/#q=groene%20energie

https://schooltv.nl/video/groene-energie-wat-worden-de-energiebronnen-van-de-toekomst/#q=groene%20energie
https://schooltv.nl/video/groene-energie-wat-worden-de-energiebronnen-van-de-toekomst/#q=groene%20energie


10. Kernenergie

Meer weten over kernenergie? -> https://schooltv.nl/video/kernenergie-wat-is-kernenergie/#q=kernenergie

11. Bekijk dit filmpje ---- -> https://schooltv.nl/video/energie-energie/

Welke voorwerpen gebruik jij vandaag? Duid hun vakje aan.

Welke energie gebruiken zij? Kies uit: beweging/verwarming-koeling/verlichting/ geluid-beeld
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https://schooltv.nl/video/kernenergie-wat-is-kernenergie/#q=kernenergie
https://schooltv.nl/video/energie-energie/


Vervolg opdracht 11

Welke voorwerpen gebruik jij vandaag? Duid hun vakje aan.

Welke energie gebruiken zij? Kies uit: beweging/verwarming-koeling/verlichting/ geluid-beeld
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12. Vul het schema aan.

       Kijk in je bronnenboek p. 88 bij ' 2 Transport van elektriciteit' om de juiste woorden terug te vinden.
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Opdracht 13
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Stap 1: Neem je bronnenboek en lees p.88.

Stap 2: Beantwoord onderstaande vragen m.b.v. je bronnenboek
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Elektrische energie opwekken



Groene energie




