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Elke ochtend komt de zon op. 
Elke avond gaat hij weer onder. 
De zon is er de hele dag. 
Soms zie je hem niet. 
Dan zit hij achter de wolken. 
De zon is een ster. 
Die ster staat dicht bij de aarde. 
Daarom kun je hem goed zien. 
Zelfs overdag. 

Alle andere sterren staan heel ver weg. 
Je kunt ze overdag niet zien. 
Pas als het donker is, kun je ze zien. 
Ze lijken piepklein. 
Maar ze zijn soms veel groter dan onze zon. 
De zon is erg belangrijk voor ons. 
Zonder zon zouden wij, de dieren en planten 
er niet zijn. 

1. De zon is een ster 

De zon ia een ster 

Sterren in de nacht. 



De zon geeft licht. 
Het licht van de zon valt op aarde. 
Het licht valt op het dak. 
En op de bomen. 
Soms kan het licht niet verder. 
Het botst tegen een boom. 
Achter de boom is geen licht meer. 
Het is er een beetje donker. 
Je noemt het schaduw. 
Schaduw is een donkere plek. 

Jij hebt ook een schaduw. 
Ga maar met je rug naar de zon staan. 
Het licht van de zon schijnt op je rug. 
De stralen van de zon kunnen niet verder. 
Kijk maar op de grond. 
Zie je je eigen schaduw. 
Vroeg en laat op de dag is de schaduw lang. 
Midden op de dag is de schaduw juist kort. 

2. Licht en schaduw 

De zon geeft licht. 

De schaduw 

Zie je mijn schaduw? 



De zon schijnt en schijnt maar door. 
De hele dag en de hele nacht. 
De hele nacht? 
Schijnt de zon ook in de nacht? 
Ja hoor! 
De zon schijnt steeds door. 
Alleen in de nacht zitten wij in de schaduw. 
We kunnen de zon niet zien. 
We wonen op een bol. 
Het is de aarde. De aarde draait rond. 
De zon staat stil. 

De zon schijnt op die draaiende bol. 
Aan het eind van de dag gaat de zon 
onder. 
Het lijkt of  de zon beweegt. 
Maar het is de aarde die beweegt. 
De aarde draait en de zon verdwijnt. 
We zitten opeens in de schaduw. 
Je noemt het nacht. 
 

3. Dag en nacht 

 zon 
aarde 

schaduw 

Aan het eind van de dag gaat de zon onder. 

De zon schijnt op een deel van de aarde 

Zo draait de aarde rond. 



De zon geeft niet alleen licht. 
De zon geeft ook warmte. 
In de lente en de zomer geeft de zon meer 
warmte. 
In de herfst en winter juist minder warmte. 
Vind je het te warm in de zon? 
Dan zoek je de schaduw op. 
In de schaduw is het een stuk koeler. 
Een boom of  een parasol houden ook de 
warmte tegen. 

Als het te warm is, zweet je. 
Kleine druppels komen op je huid. 
Het gaat vanzelf. 
De zon schijnt op je natte huid. 
Het zweet verdwijnt door de warmte. 
Het zweet verdampt. 
Zo wordt je huid een beetje koel. 
Na dat zweten, krijg je dorst. 
Je lijf  raakte water kwijt. 
Flink water drinken maar. 
Zo kun je later weer zweten. 

4. Warm 

Als het warm is, moet je meer drinken. 

In de schaduw 



Planten en bomen hebben licht nodig. 
Dat licht geeft de zon. 
Planten en bomen gaan dood zonder licht. 
Ze gebruiken zonlicht om hun eigen eten te 
maken. 
Zelf  eten maken kunnen alleen bomen en 
planten. Dat eten is een soort suiker. 
Mensen en dieren hebben juist planten 
nodig om te kunnen leven. 

Bomen en planten maken hun eigen eten. 

Wij eten planten. 
Of  een deel van een plant. 
We eten sla, tarwe, spinazie, appels en 
nog veel meer. 
Veel dieren eten gras. 
Dat is ook een plant. 
Soms eet een dier een ander dier op. 
Je noemt het een roofdier. 
Blijft een roofdier dan gewoon leven? 
Nee, die gaat ook dood. 
Kijk maar eens op de volgende bladzijde. 

5. De zon geeft leven 

Planten die gegeten worden. 



de uil de vos de beer 

de muis de vogel de kever 

de boom de struik het gras de varen de bloem 

Wij eten planten 

het hert 

Wij eten dieren 

Wij maken zelf eten 

Met mijn licht maken 
planten en bomen 

hun eten zelf. 

Kijk goed naar de plaat.  
Begin onderaan bij de planten 
en de bomen. 
Volg steeds een lijn.  
Je komt steeds uit bij een dier.  
Dat dier eet een plant.  
Maar dat dier wordt soms ook 
weer opgegeten. 
Zonder planten gaan alle dieren  
in het witte vak dood. 
Maar ook de beer,  
de vos en de uil. 
Want hun eten ver- 
dwijnt ook. 
Zo zorgt de zon voor 
al het leven op aarde. 
 

Zonder zon geen leven. 



In de zomer schijnt de zon fel. 
Je verbrandt snel. 
Je huid wordt rood. 
In de avond lijkt het of  je vel in brand staat. 
Het doet pijn, 
Je huid is een beetje kapot. 
Het vel gaat los zitten. 
Je noemt het vervellen. 
Eronder zit weer nieuwe huid. 
Je huid verbrandt niet door de warmte van 
de zon. 
Nee, het licht van de zon verbrandt je huid. 

Ga je in de zon? 
Smeer je goed in met zonnemelk. 
Zonnemelk houdt het licht tegen. 
Je moet wel steeds blijven smeren. 
Het beste is om een pet op te zetten. 
Zoek op tijd de schaduw op. 
Dat kan onder een parasol. 
Of  trek je kleren aan. 
Zo kun je niet verbranden. 

6. Verbrand 

Verbranden . 

de parasol de zonnemelk 

vervellen 



Wist je dat de zon heel erg groot is ? 
Veel en veel groter dan onze aarde. 
Kijk maar naar het plaatje. 
Bij het pijltje zie je een klein stipje. 
Dat is de aarde. 
Zie je de zon ernaast? 
De aarde past wel 1 miljoen keer in de zon. 

Wist je dat de aarde een rondje maakt om de 
zon heen? 
Je noemt dat rondje een baan. 
De aarde is een planeet. 
Planeten maken een baan om de zon 
Zie je de planeet aarde op het plaatje? 
Het duurt precies een heel jaar voor de 
aarde die baan gemaakt heeft. 

7. Wist je dat….. 

De aarde maakt een baan rond de zon. 

De zon is heel groot 

de zon de aarde 

. 



Wist je dat er nog veel meer pla-
neten een baan om de zon 
maken?  
De ene planeet staat dicht bij de 
zon. 
Het is er bloedheet. 
Die planeet maakt maar een korte 
baan om de zon. 
De andere planeet staat juist ver 
weg. 
Het is er ijskoud. 
Die planeet maakt een lange 
baan om de zon. 

Wist je dat de zon bij het ondergaan 
soms een rode kleur geeft? 
Je noemt dat avondrood. 
Het witte licht van de zon schijnt 
door stof  heen. 
Het witte licht krijgt nu een rode 
kleur. 
Bij avondrood wordt het de volgende 
dag weer mooi weer. 

Mercurius 

Saturnus 

Jupiter 

Neptunus 

Aarde 

Mars 

Uranus 

Zon 

De planeten draaien om de zon. 

avondrood 



Wist je dat de zon op precies de goede af-
stand van de aarde staat? 
Iets te ver weg en het zou veel te koud zijn 
op aarde. 
Iets dichterbij en het zou weer veel te warm 
zijn. 
De zon staat 150 miljoen kilometer van de 
aarde af. 
Een straal licht doet er 8 minuten over om bij 
de aarde te komen. 

Wist je dat je kunt koken op de warmte van de 
zon? 
Op een warme dag kun je de zon gebruiken als 
een fornuis. 
Zie je die grote glimmende schotel? 
Die vangt de stralen van de zon op. 
De spiegel stuurt de warmte  naar de pan. 
Binnen in de pan wordt het warmer en warmer. 
Net als op het fornuis in de keuken. 

De stralem van de zon 

Koken met de warmte van de zon 



8. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-in-de-zon/#q=zon  

Huisje Boompje Beestje 
In de zon 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-in-de-zon/#q=zon
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-in-de-zon/#q=zon






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun 
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