
Lucht 

 



inhoud 

 Lucht 3 

1. Lucht is leven 4 

 2. Adem 5 

3. Vieze lucht 6 

 4. Warme lucht 7 

 5. Wind: lucht beweegt 8 

6. Lucht is sterk 9 

7. Boeren en winden 10 

8. Vliegen 11 

9. Lucht en muziek 12 

10. Bellen blazen 13 

11. Filmpjes 14 

 Pluskaarten A en B 15 

 Bronnen  17 

 Colofon en voorwaarden 18 



Lucht 

Lucht is overal om ons heen. 
Je ziet het niet, maar voelt het wel. 
Vooral als het waait. 
Lucht heeft zelf  geen geur. 
De lucht kan wel een andere geur meebrengen 
Het gras is gemaaid. 
Dat ruik je want de lucht brengt het naar je toe. 
Lucht brengt ook geluiden naar je toe. 
Dit boek gaat over lucht. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat gebeurt er als je ademt? 
 Wat gebeurt er met de lucht in je longen? 
 Wie zorgen ervoor dat lucht vies kan worden? 
 Hoe werkt een hete luchtballon? 
 Hoe kan lucht gaan bewegen? 
 Welke apparaten werken op luchtdruk? 
 Wat heeft een wind en een boer met lucht te maken? 
 Waarom valt een vliegtuig niet zomaar uit de lucht? 
 Wat heeft lucht met muziek te maken? 
 

PRRRRRT! 
 
Blazen kan 

ik ook! 



1. Lucht is leven 

Adem halen (1) 
Mensen hebben lucht nodig. 
In lucht zit zuurstof. 
Zuurstof  komt binnen door je neus of  je mond. 
Dat noem je ademhalen. 
De zuurstof  gaat door een luchtpijp. 
Door die pijp komt de zuurstof  in de longen. 
Bloed (2) 
In de longen gaat de zuurstof  in het bloed. 
Het hart pompt het bloed rond. 
Bloed stroomt door aders. 
Zuurstof  en bloed gaan in de aders door je hele lijf. 
Zo helpt zuurstof  mee om je lijf  
sterk en gezond te maken. 
Zonder lucht kun je niet leven. 
Zonder lucht stik (3) je. 

door je neus 

door je mond 

door je keel 

door je luchtpijp 

in je longen 

de longen 

het hart 

de aders 
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2. Adem 
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Hijg! Hijg! 

Buiten adem 
Ren je wel eens hard? 
Je gaat dan steeds sneller ademen. 
Je lichaam heeft meer lucht nodig. 
Je hijgt en je borst gaat snel op en neer. 
Je longen werken hard. 
Je raakt buiten adem (1). 
Als je rustig zit, adem je rustig. 
Word je boos (2)? 
Of ben je zenuwachtig (3)? 
Ook dan gaat je adem sneller. 
Rust 
Wil je weer rustig worden? 
Ga dan heel rustig in- en uitademen. 
Let alleen op het ademhalen. 
Voel de lucht door je neus naar binnengaan. 
Er gebeurt iets vreemds. 

Je wordt heel rustig. 
Weg boosheid! Weg zenuwen. 

Foei! 
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33  Adem in! Adem uit! 
Adem in! Adem uit!  
Wat voel ik me kalm….. 

 



3. Vieze lucht 

Lucht hoort schoon te zijn.  
Dat is fijn voor de natuur. 
Fijn voor dieren, planten en mensen. 
Lucht is vaak vies. 
Je kunt het zien en ruiken. 
Wat een grauwe lucht. 
Je voelt het. 
Je longen vinden het niet fijn. 
Je hoest en wordt benauwd. 
De fabriek blaast vieze rook uit de schoorsteen. 
Auto’s en brommer doen ook mee. 
Zij blazen stinkrook uit hun motor de lucht in. 
Een brand maakt de lucht ook vies. 
In de stad is de lucht viezer dan in dorpen. 
Vieze lucht kan mensen ziek maken. 
Je longen worden er ziek van. 
Schone lucht en gezond horen bij elkaar. 

 



4. Warme lucht 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/warme-
lucht-stijgt-omringende-koelere-
lucht-duwt-de-koudere-lucht-
omhoog/#q=warme%20lucht%20 
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Stijgen 
Warme lucht stijgt op. 
Net als een bal die je onder water houdt. 
Die bal stijgt ook op uit het water. 
Je kunt het goed zien in een filmpje (1). 
De luchtballon 
De luchtballon is van onder open (2). 
Zo kan de lucht er goed in. 
Onder het gat hangen grote branders (3). 
De vlammen maken de lucht warm. 
De lucht stijgt op en vult de ballon. 
De lucht wordt steeds warmer. 
De ballon is vol en bol. 
Langzaam stijgt de ballon op.  
De mand er onder gaat mee. 
De  luchtballon drijft mee met de wind. 
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Warme lucht stijgt 
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5. Wind: lucht beweegt 

1. De zon maakt de lucht warm. 

De warme lucht stijgt op 

2. Een lege plek. 

 
3. Koude lucht daalt. 

WIND 
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Warm en koud 
Je las net dat warme lucht stijgt. 
En hoe zit dat met koude lucht? 
Ja, koude lucht daalt. 
De warme lucht stijgt op. 
Op de grond komt een lege plek. 
Koude lucht stroomt naar de lege plek. 
Dat kun je goed voelen. 
De stromende lucht noem je wind (1). 
Bij storm beweegt de lucht heel snel. 
Bij harde wind in je rug op de fiets is fijn. 
Je hoeft niet te trappen. 
De wind duwt je vooruit. 
Heb je de wind tegen? 
Dan heb je pech. 
Je moet een stuk harder trappen. 
 

4. Koude lucht gaat stromen. 



6. Lucht is sterk 

Proefje 
Lucht is sterk.  
Wil je weten hoe sterk? 
Doe dan het proefje (1) hiernaast. 
Luchtdruk 
De boeken worden omhoog geduwd door 
de lucht.  
De stapel valt om. 
Je noemt die kracht luchtdruk. 
Ken je dit haakje (2) voor een handdoek? 
Je duwt het tegen de muur. 
De zuignap “plakt” tegen de muur. 
De lucht uit de zuignap is weg. 
De luchtdruk buiten is zo sterk dat de zuignap  
blijft zitten. 
De mens gebruikt de kracht van luchtdruk. 

Frits maakt de weg kapot (3).  
Door de slang gaat lucht. 
De boor gaat op en neer. 
Het asfalt gaat kapot. 
Henk heeft een spijkerpistool (4). 
De luchtdruk schiet spijkers 
 in hout. 
Je hebt geen hamer nodig. 

 PROEFJE 
Dit heb je nodig: Een ballon en 5 boeken. 
Dit moet je doen: 
Leg de lege ballon op de tafel. 
Leg het mondstuk van de ballon over de tafelrand. 
Leg de boeken op de ballon. 
Blaas lucht door het mondstuk. 
Wat gebeurt er?  
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7. Boeren en windjes 

Lucht in je lijf 
Elk mens laat elke dag windjes. 
Dat kunnen er wel twintig op een dag zijn. 
Soms merk je het niet eens. 
Zo’n wind is heel veel lucht of  gas. 
Dat gas komt uit je maag en darmen. 
Daar wordt alle eten verteerd. 
Bij het verteren wordt een gas gemaakt 
Uien, bruine bonen en kool maken veel gas. 
Dat gas zoekt een weg uit je lijf. 
Langs de onderkant noem je het een wind. 
 
Boer 
Drink je veel limonade waar prik in zit? 
Dan krijg je ook veel gas binnen. 
Het zijn de bubbels uit de limonade. 
Dat gas gaat er via je mond uit. 
Je noemt het een boer. 
 

 
Oeps!  
Die uien toch. 

 Dat is de tiende 
al vandaag! 

PRRRRRT! 
BLURP! 



8. Vliegen 

Zwemmen doe je in water. 
Lopen doe je op land. 
En vliegen, daar heb je lucht voor nodig. 
Vogels en vleermuizen vliegen. 
Vliegen..... dat wilden mensen ook. 
Dat ging niet een, twee, drie. 
Mensen keken goed naar vogels. 
Ze maakten eerst vliegers. 
Die bleven in de lucht aan een touw. 
Zonder touw  vielen ze sneller naar beneden. 
Er was een motor nodig om te vliegen. 
Na veel proberen en vallen, bleef  er een vliegtuig 
12 tellen in de lucht. 
Dat was meer dan 100 jaar geleden. 
Nu blijven vliegtuigen uren in de lucht. 
  

 
Wat is vliegen 
toch fijn.  

Wat is vliegen 
toch moeilijk. 



9. Lucht en muziek 

Blazen 
Met lucht kun je ook muziek maken. 
De lucht komt uit je longen. 
Met je mond blaas je lucht in een fluit. 
In de fluit zit een klein klepje. 
De lucht gaat langs het klepje. 
Het klepje laat de lucht hard trillen. 
Zo krijg je het geluid van de fluit. 
Een fluit is een blaasinstrument. 
 
Hout en koper 
De fluit is van hout. 
Elk instrument heeft zijn eigen klank. 
Je hebt ook instrumenten van koper 
Een groot of  lang instrument klinkt laag. 
Een kort en klein instrument klinkt hoog. 

 

blaasinstrumenten (hout) 

de doedelzak 
de blokfluit 

de panfluit 

blaasinstrumenten (koper) 

de saxofoon 

de trompet 

de hoorn 

de klarinet 

de dwarsfluit 

de klarinet 

de schuiftrompet 



10. Bellen blazen 

Zeepbellen drijven in de lucht. 
Hoe kan dat? 
Als je zeepbellen blaast, blaas je lucht in de bel. 
Die lucht laat de zeepbel zweven. 
De bel zelf  is gemaakt van zeep, water en een 
beetje suiker. 
Die suiker maakt de zeepbel een beetje taaier. 
Zo is de bel sterker en gaat minder snel kapot. 
Wil je zelf  bellen blazen? 
 

 Bellen blazen 
Dit heb je nodig: 
   8 eetlepels afwasmiddel 
 16 eetlepels water 
   1 eetlepel suiker 
Dit moet je doen: 
 Roer afwasmiddel, water en suiker goed. 
 Neem iets in de vorm van een ring of een 

buisje.  Je kunt ook van je vingers een ring 
maken.  

 Haal de ring door het sop. 
 Blaas lucht door de ring. 



11. Filmpjes 

 

 

Lucht 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/lucht-een-lege-zak-nee-

een-zak-met-lucht/#q=lucht  

 

Lucht drukt 

Overal en altijd 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/lucht-drukt-lucht-drukt/

#q=lucht 

Lucht en vliegen 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/lucht-en-vliegen-lucht-

laat-een-vliegtuig-opstijgen/#q=lucht  
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https://schooltv.nl/video/lucht-drukt-lucht-drukt/#q=lucht
https://schooltv.nl/video/lucht-en-vliegen-lucht-laat-een-vliegtuig-opstijgen/#q=lucht
https://schooltv.nl/video/lucht-en-vliegen-lucht-laat-een-vliegtuig-opstijgen/#q=lucht






Bronnen 

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



Colofon en voorwaarden 
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