EXTRA: VERDIEPENDE OPDRACHT
In de lesbrief heb je kunnen lezen dat de temperatuur op aarde
in de afgelopen honderd jaar al 0,6 graden is gestegen. Daardoor verandert het klimaat. Op veel plekken op aarde smelt ijs.
Tegelijkertijd stijgt het zeeniveau, waardoor sommige eilanden
en gebieden kunnen overstromen. In droge gebieden lijkt het
juist nog droger te worden. En op weer andere plekken kan het
heftiger gaan regenen.

 EKIJK DE ONDERSTAANDE NIEUWSBERICHTEN.
B
BESPREEK IN TWEETALLEN VOOR ELK BERICHT DEZE VRAGEN:

1

WELK GEVOLG VAN KLIMAATVERANDERING STAAT CENTRAAL?

2

WIE HEEFT HIER LAST VAN?

3

GEBEURT DIT OOK ECHT?

4

KAN HET ECHT GEBEUREN?
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Mica (11). ‘Maar vooral jammer. Ik wil liever
naar mijn oude school. Gisteren zagen we nog
maal
een haai in de verte. Dan zit je toch niet hele
lekker te rekenen.’

Verenigde Staten, 23 april 2030
Glacier National Park moet van
naam veranderen. Heel lang geleden
werd het Amerikaanse park zo
genoemd omdat er enorm veel grote
ijsmassa’s lagen. Maar vorige week
smolt het allerlaatste restje ijs weg.
Bezoekers mogen meedenken over
een nieuwe naam. Helaas is het
aantal bezoekers in het park enorm
gedaald. Omdat er geen ijs meer ligt,
zijn veel populaire dieren en parkbewoners er niet meer te vinden. Sinds
2025 is de sneeuwgeit er bijvoorbeeld niet meer gezien. Die heeft
een lekker pak sneeuw nodig om in
af te koelen.
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