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EEN PROJECT VAN
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   Leeswijzer

1 Inleiding tot het thema
2 Doelen
3 Concepten die aan bod komen
4 Tijdsindicatie
5  Locatie
6 Aangeboden content/werkvormen

  Hoofd

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

  Handen

A   —    Wat is lucht? Samenstelling, luchtdruk, wind en geur
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

1.1 LUCHTDRUK
1.2 LUCHTSAMENSTELLING EN VERVUILING
1.3 GEUR
1.4 WIND

B   —    Luchtvervuiling: SMOG en fijn stof
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

C   —    Extra uitdagingen

  Hart

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

+   BIJLAGE



   Leeswijzer

Deze module geeft mogelijkheden tot invulling van de lessen. Het staat de leerkracht vrij 
hiermee aan de slag te gaan en aanpassingen te maken in content, werkvormen, locatie, etc. 
Uiteindelijk is het belangrijk te vertrekken van de geformuleerde doelstellingen. Deze worden 
hieronder beschreven.

1  INLEIDING TOT HET THEMA
Het element LUCHT is gelinkt aan wat wij, de dieren en de planten rondom ons inademen.  
‘Propere lucht’ is een brandend actueel thema, maar het ligt misschien niet voor de hand  
omdat het niet zo tastbaar is….of toch?

2  DOELEN

De leerlingen leren in deze module over het element lucht. Wat het is, hoe en waar het 
voorkomt.
De leerlingen komen in aanraking met de problematiek van luchtvervuiling en weten wat ze 
hieraan kunnen doen.
De leerlingen zien het belang van het element lucht in als leverancier van verschillende 
zaken die leven mogelijk maakt.

3  CONCEPTEN DIE AAN BOD KOMEN

Luchtsamenstelling
Luchtdruk
Luchtvervuiling
Wind 

4  TIJDSINDICATIE

Deze module kan op een halve dag of verspreid over meerdere dagen gegeven worden.

5  LOCATIE
 

Leren over de natuur doe je het beste in de natuur. Ga daarom voor deze module zoveel mo-
gelijk naar buiten met de leerlingen om ze te laten ontdekken op het schoolterrein of het nabije 
park. De meeste aangeboden werkvormen bieden zich hier ook toe.

Zeker voor lucht is het interessant om buiten te gaan. Dan kan je ook het verschil in lucht(kwali-
teit) ‘proeven’ en ervaren.

6  AANGEBODEN CONTENT/WERKVORMEN

Proefjes
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   Hoofd 

We starten met bewustmaking van hoe en waar lucht om ons heen 
voorkomt. Daarna staan we stil bij welke mensen (beroepen), dieren 
en planten een nauwe band hebben met dit element.

1  METHODE
Onderwijsleergesprek met actua en met associaties

2  MATERIAAL
Werkboekje kinderen

3  INHOUD

Begin met een trigger
Trigger is vrij te kiezen: bijvoorbeeld a.d.h.v. actua, video, foto, creatieve opdracht,  
filosofeergesprek …

Voorbeeld: actua
Onderwijsleergesprek aan de hand van de actualiteit of filmpje
Dit kan zowel in de klas als buiten. Trek je naar buiten? Dan kan je ook het verschil in  
lucht(kwaliteit) ‘proeven’.

ACTUALITEIT
Breng de actualiteit binnen in je klas: Op sommige dagen is luchtkwaliteit niet uit de actualiteit 
weg te branden. Op dagen met veel fijn stof in de lucht zal de Vlaamse Milieumaatschappij  
waarschuwen via de pers en de media. Een ideale gelegenheid om het gesprek met je klas  
aan te gaan!

In Vlaanderen treedt een smogalarm in werking wanneer de 
computermodellen minstens 2 dagen fijnstofconcentraties van 
meer dan 70 μg/m3 voorspellen als gemiddelde voor Vlaanderen. 
Het smogalarm zet mensen aan om hun uitstoot te verminderen. 
Met het alarm willen we ook mensen die gevoelig zijn aan fijn stof 
waarschuwen voor de schadelijke effecten van de hoge concen-
traties. Door de verlaagde snelheid op delen van de snelwegen 
nabij dorpskernen en bewoning wordt de uitstoot van fijn stof 
tijdens een smogalarm aanzienlijk verminderd.

In welke vormen kan je dit element tegenkomen?
Ademen
Zuivere, aangename lucht
Vuile lucht
Een blauwe hemel

Welke andere mensen (beroepen), dieren of planten  
zijn vrienden van LUCHT?  
Benoem of teken ze!  

 ZIE BOEKJE  
‘GRASDUINEN  

 VOOR KINDEREN’
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PROEFJE

   Handen

A  WAT IS LUCHT? 
  SAMENSTELLING, LUCHTDRUK, WIND 

  EN GEUR 

Aan de hand van proefj es leren de leerlingen dat lucht 
een gas is dat druk uitoefent op de omgeving. Ze leren 
dat lucht uit verschillende stoff en bestaat en dat dit 
ook vervuild kan zijn. Ze ondervinden dat zelfs een 
kleine hoeveelheid van een element grote gevolgen kan 
hebben.

1  METHODE

Onderwijsleergesprek a.d.h.v. proefj es en vragen

2  MATERIAAL

Plastiek zak zonder gaatjes
Beker 
Potje met 10 gram zout 
Fles met 10 gram zout opgelost in 1 liter water (= 1% zout)
Afb eelding met samenstelling lucht (zie bijlage)
Geurdoos 
Papier voor een waaier

3  INHOUD

1.1 LUCHTDRUK

Doe het proefj e zoals in dit fi lmpje te zien is:  
www.schooltv.nl/video/lucht-een-lege-zak-nee-een-zak-met-lucht/

Is deze zak leeg? 
Nee! 

Wat zit er in?
Lucht. 

Je kan de zak niet kleiner maken: de lucht gaat ‘terugduwen’. Dat heet luchtdruk. 
Ook op ons ‘drukt’ de lucht. Maar wij zijn dat gewoon. We zijn er zelfs voor gemaakt. Mocht er 
plots geen lucht meer zijn (zoals op de maan of in de ruimte), dan overleven we het niet. Daarom 
dragen astronauten zo’n speciaal pak.
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PROEFJE

PROEFJE

PROEFJE
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1.2 LUCHTSAMENSTELLING EN VERVUILING

Wat is lucht eigenlijk?
We kunnen het niet zien, maar lucht bestaat uit verschillende dingen, zoals zuurstof, CO2 en nog 
veel meer deeltjes. Je kan het een beetje vergelijken met een glas water dat doorzichtig is en 
waar je suiker of zout kan in oplossen. 

Toon het taartdiagram met de samenstelling van lucht. Laat de kinderen raden welk deel zuurstof 
is en welk deel CO2.

21% (ongeveer 1/5) van de lucht is zuurtsofgas. CO2 behoort maar tot de ‘rest’ in de lucht (0.04%). 
Daar zit ook andere vervuiling in. 

En toch heeft CO2 en vervuiling een zeer grote impact. Dat gaan we eens testen.

Los 10 gram zout op in 1 liter water om de vergelijking met vervuiling in lucht te maken. Laat de 
leerlingen proeven

Proef je het beetje zout dat is opgelost?
Net zoals in de lucht kan water ook verschillende (vervuilende) deeltjes bevatten. Zonder dat je 
het ziet. 

Ze hebben echter wel een duidelijke impact of gevolg. Dat heb je net geproefd.

1.3 GEUR

Maak een geurdoos en doe een blinde geurentest. Kunnen de leerlingen zonder te kijken de geu-
ren thuisbrengen?

Kan je lucht ruiken?
Ja!

Wie zorgt er soms wel eens voor lucht met een geurtje? 
Niet enkel wij, maar ook dieren zorgen voor geurtjes. En als er veel dieren bij elkaar zitten, dan 
kan dat al eens stinken. Gelukkig plaatsen boeren met veel dieren een heuse luchtwasser. 

Ook bloemen fabriceren stoffen die ze in de lucht brengen en die het reukorgaan prikkelen. Ze 
produceren verschillende geuren omdat ze specifieke insecten willen aantrekken of vijanden 
willen afstoten. Evolutionair hebben met name planten en insecten zich op elkaar afgestemd 
waardoor specifieke insecten op specifieke plantengeur afkomen waarmee er de meest voordelige 
situatie voor beiden ontstaat. Voor de planten heeft dat te maken met voortplanting en voor de 
insecten met de voedselvoorziening. Niet alle insecten hebben dezelfde smaak qua geurtjes. Bijen 
zijn bijvoorbeeld dol op zoet en kevers houden van muffige, kruidige of fruitige geuren. En zo zorgt 
elke bloem ervoor dat zijn soort blijft bestaan. En dat het zo heerlijk ruikt buiten!

1.4 WIND

Maak een waaier met de leerlingen. Laat ze hard en zacht wapperen met de waaier. Vanaf wan-
neer voelen ze de wind? 

Kan je lucht altijd voelen?
We zijn zo gewoon aan de lucht, dat we die vaak niet meer voelen. Toch is er iets wat we  
wel kunnen voelen, namelijk … ? 

Wind! Wind is niets anders dan de verplaatsing van lucht.



PROEFJE

Vinden we wind altijd fijn? 
Soms is wind vervelend. Ook voor gewassen is wind niet altijd leuk. 
Daarom zijn er boeren die hun gewassen beschermen tegen de 
wind. Zij planten bijvoorbeeld hagen rond hun akkers, zodat hun 
gewassen minder last hebben van de wind.

B  LUCHTVERVUILING: SMOG EN FIJN STOF

De leerlingen leren bij over fijn stof: wat is het, hoe groot is het,  
wat is het probleem

1  METHODE

Onderwijsleergesprek a.d.h.v. proefje 

2  MATERIAAL

Witte doek voor iedere leerling
Spray met water of emmer en spons met water
Werkboekje kinderen

3  INHOUD

Proefje

Open het raam, maak het wat nat en wrijf met een witte doek langs het raam of de vensterbank. 
Wellicht wordt deze zwart. Voor de zekerheid kan je dit voor de les even testen. 

Kan je luchtverontreiniging altijd zien? 
Vraag aan de leerlingen om uit het raam of rondom zich te kijken. Kunnen ze luchtverontreiniging 
zien? Nee? Betekent dit dan dat de lucht heel erg schoon is?

De viezigheid op het witte doek is o.a. fijn stof. Fijn stof zijn kleine deeltjes, die je los  
van elkaar met het blote oog niet kan zien. In de stad is het verkeer de belangrijkste  
oorzaak van fijn stof. Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Het inademen van fijn  
stof is slecht voor de gezondheid.

In de lucht zitten naast fijn stof ook allerlei gassen. Zuurstof hebben we al vermeld, maar 
ook CO2 en methaangassen zitten in onze lucht en zijn onzichtbaar. Doordat zij in de lucht-
laag zitten rond onze Aarde, de atmosfeer, zorgen zij ervoor dat de warmte van de zon bij 
ons blijft en het warm genoeg is voor ons en heel wat planten en dieren om hier te leven. 
Maar... er zijn te veel van die broeikasgassen. Zij hebben de laatste decennia een heel 
slechte invloed op de opwarming van het klimaat op Aarde, een groot probleem voor de 
toekomst van al het leven op onze planeet.
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Luchtvervuiling is vaak onzichtbaar, maar….

Hoe kan je er dan achter komen of de lucht is vervuild? 

Denk je dat de luchtvervuiling die buiten is ook in het klaslokaal kan komen? 

Je kan metingen uitvoeren om te bepalen of de lucht vervuild is. Als de buitenlucht vervuild is 
komt die lucht ook het lokaal binnen, bv. via het raam of ventilatierooster. Toch is niet verluchten 
ook geen goed idee. We hebben immers voldoende verse lucht en zuurstof nodig.

Hoe fijn is fijn stof?
Het grote gevaar van fijn stof is dat het zo klein is. Zo klein dat we het niet kunnen zien. Zo klein 
dat ons lichaam ze moeilijk buiten kan houden. Normaal gezien komen er geen ongezonde stof-
fen in onze longen. Dat komt omdat er een heleboel fijne haartjes onze longen beschermen. Zij 
vormen als het ware een ‘poort’ en duwen vuile dingen terug naar buiten. Maar fijn stof is zo klein 
dat de haartjes het niet kunnen tegenhouden.

Illustreer dit voor de leerlingen:

Teken op het bord een cirkel met een doorsnede van 70 cm. Dit stelt de doorsnede van 
één haartje voor. 

Teken een cirkel met een doorsnede van 10 cm. Dat stelt een (groot) fijn stofdeeltje voor. 

Ter info: een haar heeft ongeveer een doorsnede van 70 micrometer, of 0,070 millimeter of 
0,000070 meter. Een fijn stof deeltje heeft een doorsnede van (maximum) 10 micrometer, of  
0,010 millimeter of 0,000010 meter.

Kinderen mogen tekenen wat zij denken dat het juiste antwoord is in  
‘Grasduinen voor kinderen’.

OPLOSSING: 
als de zandkorrel van 0,1 cm uitvergroot (x100) op 10 cm wordt weergegeven, dan is het 
haartje 0,7 cm en het fijn stof deeltje 0,1 cm.  

Waar zou de lucht wel gezonder zijn?
In de natuur! 

Waarom is de lucht in de natuur en op het platteland gezonder?
Bomen en planten (vb. ook bessenstruiken, maïs en andere gewassen) maken zuurstof. Planten 
groeien als ze water, licht, lucht en aarde hebben. Hun ‘voeding’ halen ze dus niet enkel uit de 
grond, maar ook uit zonlicht en uit lucht. Lucht bestaat uit verschillende gassen, zoals we eerder 
hebben laten zien. Eén van die gassen is CO2. Dat wordt door de boom opgenomen. Het is het 
voedsel waaruit hij zijn takken en bladeren maakt. In ruil hiervoor geeft de boom zuurstof terug 
aan de lucht. Handig, toch?
En dat is nog niet alles. Bomen werken ook als filter voor fijn stof. De fijne stofdeeltjes blijven 
namelijk plakken aan de bladeren van bomen. Dan zitten ze niet meer in de lucht, en dan kunnen 
wij die fijne stofdeeltjes niet meer inademen. Een bos is dus eigenlijk een reuzegrote stofzuiger; 
het haalt alle vieze ongezonde deeltjes uit de lucht.
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C  EXTRA UITDAGINGEN 
  die je zelf kan doen om het element LUCHT verder te ontdekken!
  Laat de kinderen aanvinken wat ze dit jaar plannen te doen.

vogels spotten
vallend blad opvangen
naar de maan en de sterren kijken
onderzoek het fijn stof op een blad van een boom (met plakband op blad en  
daarna op wit papier kleven)
maak de wind zichtbaar en knutsel een windhoos met een doek of plastic zak, of een 
windmolentje met karton en splitpennen
vormen in de wolken ontdekken
knutsel vliegertjes van papier
zelf testen hoe ver je kan blazen (bv. met een pingpong balletje op een tafel of door een 
kaars — van steeds verder — uit te blazen)
hou met je vriendje een wedstrijdje ‘om ter langst je adem inhouden’ (wees voorzichtig!)
ga samen vliegeren
kan jij met opzet een boer laten?

—
—
—
—

—

—
—
—

—
—
—
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   Hart

We eindigen met overgaan tot actie. We laten 
de leerlingen nadenken wat zij, de klas, de school 
of hun gezin kunnen doen.

1  METHODE

Je kan dit op verschillende manier aanpakken 
een onderwijsleergesprek
laat de leerlingen in groepjes nadenken
biedt zelf acties aan en laat de kinderen ze rangschikken naar haalbaarheid
omgekeerde brainstorm: vertrek vanuit slechte acties voor dit element en denk zo na over 
hoe je het goed zou kunnen doen.
…

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen

3  INHOUD

Je vindt enkele voorbeelden in het boekje voor kinderen
Daaronder is er ruimte om ideeën op te schrijven
Leerlingen kunnen hier ook hun droombeeld tekenen
Reflectie: ieder hoofdstuk eindigt met een reflectiemogelijkheid: laat de leerlingen opschrijven of 
tekenen wat ze bijleerden, deden, etc. 

+   Bijlage:
Bijlage 1: taartdiagram luchtsamenstelling
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