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1. Dag en nacht1. Dag en nacht1. Dag en nacht   

 

Het is morgen. 
Je staat op.  
Je trekt de gordijnen open. 
Het licht komt je kamer binnen.  
Een nieuwe dag begint. 
De school wacht op je. 
Er is veel te doen. 

Elke avond stap je je bed weer in. 
Weer een nieuwe nacht.  
Je doet de gordijnen  en ook je ogen 
dicht. 
Je denkt na over dag en nacht. 
Waarom staat de zon steeds op een 
andere plek? 
Waarom is de dag licht? 
En de nacht donker? 
Waarom is de ene nacht lichter dan de 
andere? 
Wie zijn er druk bezig in de nacht? 
Wat maakt de nacht een beetje eng? 
Lees het in dit boek. 



2. De aarde2. De aarde2. De aarde   

Je woont op de aarde.  
De aarde is een grote bol (1).  
Die bol draait rond (2). 
Je merkt er niets van. 
Je valt ook niet van de bol af.  
De zon geeft licht 
Het licht schijnt op de aarde (3). 
De aarde wordt er licht van (4). 
Het is dag. 
 
De andere kant is donker. 
Het licht van de zon komt er niet. 
Dat deel ligt in de schaduw (5). 
Het is er nacht. 
De aarde draait rond. 
Een rondje duurt 24 uur. 
In de avond gaat de zon onder. 
Het wordt nacht. 
Aan de andere kant van de aarde komt 
de zon op. 
Daar wordt het nu dag. 
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De zon komt op. 
Elke dag weer! 
De zon komt op in het oosten (1). 
Aan zee kun je dat mooi zien. 
Het lijkt of  de zon uit het water komt. 
Het wordt lichter. 
De zon reist verder. 
Hoger, steeds hoger. 
Om 12 uur is het middag. 
De zon staat op zijn hoogst. 
Nu gaat de reis weer omlaag. 
Lager, steeds  lager. 
De zon gaat onder in het westen (2). 
Het wordt donker. 
 
Je las net een leugen. 
Het is niet waar. 
Het lijkt of  de zon op reis gaat. 
De zon staat stil. 
De aarde draait rond. 

Het lijkt of  de zon beweegt. 
Maar alleen de aarde beweegt. 
De zon staat echt stil. 
 

3. Op en onder3. Op en onder3. Op en onder   

 
De zon komt op. 
Een nieuwe dag. 
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De zon gaat onder.. 
De nacht begint. 
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Overdag kun de zon zien. 
In de nacht zie je soms de maan. 
De maan draait rond de aarde (1). 
Daarom zie je de maan af  en toe. 
 
We zeggen: “De maan schijnt”. 
Het lijkt of  de maan licht geeft. 
Maar dat is niet waar. 
De maan lijkt op een ronde spiegel. 
De zon schijnt op de spiegel (2). 
De maan wordt er licht van. 
De nacht is nu minder donker. 
 
Soms zie je de maan voor de helft. 
Dat noem je halve maan (3). 
Soms schijnt de zon vol op de maan. 
Je noemt dat volle maan (4). 
Soms valt er geen licht op de maan. 
Hij lijkt weg, maar dat is niet zo. 

Je noemt het nieuwe maan. 
De maan groeit van niets tot vol. 
En daarna van vol tot niets. 
Dat duurt precies een maand. 

4. De maan4. De maan4. De maan   
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5. Dieren in de nacht5. Dieren in de nacht5. Dieren in de nacht   

Boris de hond slaapt op zijn bed. 

Slapen alle dieren in de nacht? 
Net als mensen? 
Nee, er zijn ook dieren wakker. 
Zij slapen op de dag. 
Zij zoeken in de nacht naar eten. 
Je noemt zo’n dier een nachtdier. 
Veel nachtdieren hebben goede ogen. 
Die ogen zijn vaak groot. 
Kijk maar naar de ogen van de uil. 
Een kat gaat ook graag op stap in de 
nacht. 
Deze dieren zie je ook in de nacht: 

 De vleermuis 
 De egel 
 De pad. 

 



6. Aan het werk6. Aan het werk6. Aan het werk   

In de nacht slaapt bijna iedereen. 
Maar er zijn ook mensen wakker. 
Ze zijn aan het werk. 
De dief  sluipt rond in de nacht. 
Maar ook de agent is aan het werk. 
De brandweerman staat klaar. 
Hij is klaarwakker bij een brand. 
De dokter in het ziekenhuis werkt. 
En ook de verpleegster. 
De portier bewaakt het gebouw. 
De bestuurder van de taxi rijdt een klant 
naar huis. 
De bakker bakt vers brood. 
 
Ze zijn allemaal druk in de nacht. 
Het wordt morgen. 
De zon komt op. 
De werkers van de nacht gaan naar huis. 
Ze gaan naar hun bed. 

 



De nacht is donker. 
Je kunt niet veel zien. 
Je ziet geen kleur. 
Alles is zwart. 
Er zijn alleen zwarte vormen. 
Je knipt je lampje aan. 
Alles krijgt weer kleur. 
Dat licht noem je kunstlicht. 
 
In elke kamer zijn lampen. 
Hanglampen, staande lampen, schemer-
lampen. 
We hebben ook zaklampen. 
 
Op straat zijn ook lampen. 
Een straatlantaarn zorgt dat je alles ziet 
op straat. 
Dat is veilig. 
Zo wordt de nacht een beetje dag. 
 

7. Licht in de nacht (1)7. Licht in de nacht (1)7. Licht in de nacht (1)   

 Waar zit het  
lichtknopje? 



8. Licht in de nacht (2)8. Licht in de nacht (2)8. Licht in de nacht (2)   

Kunstlicht bestaat meer dan honderd 
jaar. 
Dat is nog niet zo lang. 
Wij vinden het nu heel gewoon. 
 
Hoe zorgden mensen heel vroeger voor 
licht in de nacht? 
De eerste mensen hadden grote vuren. 
Vuur gaf  licht. 
Het was ook lekker warm. 
Je kon ook vuur meenemen. 
Dan noem je een fakkel (1). 
Het was een stok met vet. 
Dat vet brandde goed. 
Olie is ook vet. 
De olie ging in een bakje. 
In de olie zat een draadje.  
Dat bleef  branden. 
Dit was een olielamp (2) 
De olielampen werden steeds groter. 

Er kwam ook kaarsen. 
Die kaars was ook vet. 
Later branden de lampen op gas. 
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9. Alles wordt anders9. Alles wordt anders9. Alles wordt anders   

In het donker lijkt alles anders. 
Een stoel met kleren lijkt anders. 
Is het een monster? 
In het donker kun je niet goed zien. 
 
Mensen voelen zich in het donker soms 
anders. 
Ze zijn soms bang. 
 
De nacht is een andere wereld. 
Mensen maken er elkaar bang mee. 
Boeken en films gaan vaak over ge-
griezel in het donker. 
 
De nacht is de tijd van spoken, weer-
wolven, vampiers, en heksen. 
Nee, de nacht maakt alles net een beetje 
enger. 
 
Was het maar weer morgen. 



10. Filmpje10. Filmpje10. Filmpje   

 

Huisje Boompje Beestje 

Dag en Nacht 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-dag-en-nacht/#q=dag%
20en%20nacht 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dag-en-nacht/#q=dag%20en%20nacht
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dag-en-nacht/#q=dag%20en%20nacht
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dag-en-nacht/#q=dag%20en%20nacht


BronnenBronnenBronnen   

www.woodlands-junior.kent.sch.uk/time/  

oncampus.richmond.edu  

en.wikipedia.org/wiki/Night  

en.wikipedia.org/wiki/Moon  

en.wikipedia.org/wiki/Nocturnal  

en.wikipedia.org/wiki/Sleep  







Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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