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Samenvatting Ω Het weer

Weer of geen weer?
Je hebt geleerd dat mensen zich beschermen tegen het weer.
Als het regent, trekken we een regenpak aan.
Maar als het te hard regent, blijven we het liefst binnen.
Als het koud is, zetten we een muts op.
Bij felle zon beschermen we de ogen
met een zonnebril.

Hoe meet je het weer?
Je hebt het weer onderzocht.
Daarbij heb je gekeken naar de temperatuur, de wind, de neerslag en het
soort weer.
Minimumtemperatuur is de laagste temperatuur.
Dat betekent dat het niet kouder is geweest.
Maximumtemperatuur is de hoogste temperatuur.
Dat betekent dat het niet warmer is geweest.

Je hebt de windrichting en de windkracht gemeten.
De windrichting is de richting waar de wind vandaan komt.
De windkracht geeft aan hoe hard het heeft gewaaid.

Je hebt gemeten hoeveel neerslag er is gevallen.
Neerslag kan zijn regen, sneeuw of hagel.

Het weer
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Hoe kun je een ijs blokje laten s melten?
Je hebt onderzocht hoe je een ijsblokje sneller kunt laten smelten.
Het smelt sneller als je zorgt dat het blokje warmer wordt.
Ook smelt het snel als je er zout op legt.

*

Hoe weet je of het warmer is dan normaal?
Het weer wordt al heel lang onderzocht.
Daardoor kun je het weer van nu goed vergelijken met vroeger.
We weten hoe warm het was in de afgelopen tientallen jaren.
Dat noemen we de ‘normale waarde’.
Voor elke dag is er een ‘normale waarde’ voor de temperatuur.
Elke dag kun je het weer vergelijken met de normale waarde.
Op die manier weten we dus of het warmer of kouder is dan normaal.
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Hoe kun je zelf het weer voors pellen?
Wolken vertellen veel over het weer.
Donkere grijze wolken voorspellen regen.
Het wordt droog, maar somber weer als je een golfwolk ziet.
Bij elke wolkensoort hoort een weersvoorspelling.
Als je goed naar de wolken kijkt, kun je weer voorspellen.

*

Wat moet je doen als het onweert?
Bliksem is een grote vonk tussen de aarde en de wolken.
Donder is het terugvallen van de lucht in een gat.
Dat gat heeft de bliksem gemaakt.
Veilige schuilplaatsen zijn grote gebouwen en auto’s.
Het is ook veilig als je op je hurken gaat zitten.
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