
Seizoenen over de hele wereld 
Wat veroorzaakt de verschillende seizoenen op aarde?  

Werkblad - Seizoenen over de hele wereld 

Taak 1 - Schuine of flauwe hoek  
Je hebt net gekeken naar de stralen van een zaklamp. Zag het er hetzelfde uit als de tekening? Teken 

een cirkel om het juiste antwoord. 

Het oppervlakte van het licht is groter wanneer je de zaklamp schuin / in een flauwe hoek schijnt op 

de tafel.  

 

Taak 2 - Warm of koud? 
Wat heb je nodig? 

Je hebt een sinaasappel of bal, pennen, 3 cocktailprikkers of andere markeerders en sticker(s) nodig. 

De sinaasappel (of de bal) stelt de aarde voor met de noordpool aan de bovenkant van de 

sinaasappel. 

 

Wat ga je doen? Voer deze taak uit samen met iemand. 

1 . Teken de meridiaan: de cirkel die de noord- en zuidpool met elkaar verbindt. 

2 . Teken de evenaar in het midden van de sinaasappel. De evenaar staat loodrecht op de cirkel die 

de noord- en zuidpool met elkaar verbindt. 

3. Steek een cocktailprikker in de onderkant van de sinaasappel om de zuidpool aan te geven op de 

sticker, die je op de cocktailprikker plakt om je later te helpen deze te herkennen. 

4. Draai de sinaasappel een kwartslag naar links. De cocktailprikker die Europa laat zien zit nu aan de 

linkerkant. Steek een cocktailprikker op de kruising van de verticale lijn en de evenaar, net zoals de 

derde cocktailprikker op de tekening. Dit is Indonesië. Schrijf Indonesië op een sticker en plak deze 

op een cocktailprikker om je te helpen deze later te herkennen. 

5. Houd de sinaasappel in een flauwe hoek, zoals in de onderstaande tekening. Schuin de zaklamp op 

de cocktailprikker die laat zien waar jij woont. Houd de zaklamp op 15 centimeter afstand van de 

sinaasappel. 

6. Vraag je partner om een lijn te tekenen rondom het oppervlakte op de sinaasappel waar het licht 

schijnt. 

7. Schijn de zaklamp nu vanaf 15 centimeter afstand van de kant op Indonesië. 

8. Vraag je partner om een lijn te tekenen rondom het oppervlakte op de sinaasappel waar het licht 

nu schijnt. 

9. Bekijk de twee cirkels. Teken een cirkel om het juiste antwoord. 



Het beschenen oppervlak van Europa is groter / kleiner dan het gebied in Indonesië (op de evenaar). 

Teken een cirkel om het juiste antwoord. 

10. Hieronder zie je vier tekeningen. Deze laten de positie van de aarde tijdens de verschillende 

seizoenen zien. 

 

Experimenteer door de zaklamp op de sinaasappel te schijnen zoals op elk van de tekeningen om te 

zien hoe het licht valt op het oppervlak. Draai de zaklamp tegelijkertijd met de sinaasappel. 

De zonnestralen vallen altijd meer in een rechte hoek / meer diagonaal waar ik woon dan op 

Indonesië. Teken een cirkel om het juiste antwoord. 

Gedurende welk seizoen hebben wij hier het minste zonlicht? 

Gedurende welk seizoen hebben wij hier het meeste zonlicht? 

 

Taak 3 - De seizoenen zijn niet overal anders 
Kun je nu de volgende vragen beantwoorden? 

Wat is het verband tussen de zon en de seizoenen? 

Waarom is er vrij weinig verschil tussen de seizoenen in de landen rondom de evenaar, zoals 

Indonesië? 


