Thema 8 Grond

Les 8.1 Vervuilde grond?
5. Boren: met een boor ergens een gat in
maken. Dat kan in de grond, maar ook in
metaal, hout of gesteente.

1.Graven : een gat in de
grond maken.
2. Afgraven: grond of aarde
weghalen door te graven.
3. De afgraving: het
weghalen van de grond of
een laag van de grond.

De tunnelboor

De boormachine

Sint Pietersgroef in Maastricht

De bodemverontreiniging

4. Het gesteente: de steensoorten.

6a. De verontreiniging: de vervuiling.
6b. De bodemverontreiniging: de bodem of de
grond is vervuild.

Het marmer.

7. Een kluit aarde: een brok of een

klont aarde.

8. Het laboratorium : Een plaats waar
proeven worden gedaan. Er wordt
bijvoorbeeld onderzocht of de stoffen
vervuild of schadelijk zijn voor het
milieu.
9. Het grondonderzoek: een onderzoek naar
de grond om te onderzoeken of er vieze
stoffen in de grond zitten.
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Les 8.2 De boer.
2.Bemesten: mest (uitwerpselen van
dieren) uitstrooien over het land, zodat de
gewassen groeien.

1.Ploegen:De aarde omkeren met een
ploeg (een werktuig met scherpe
ijzers).

3.Het gewas( de gewassen):
de planten.

De boer
4a. Voedselarm: er zit weinig
voedsel in de grond.
4bZoutarm: er zit weinig zout in.

6. De humus : de grond waar
resten van dode planten in zitten ,
de grond is voedselrijk.

4c. Vetarm: er zit weinig vet in.
4d. Voedselrijk: er zit veel voedsel
in de grond.
4e. Waterrijk: er is veel water.
4f. Kleurrijk: met veel kleuren.
4g. Schaduwrijk: met veel
schaduw.
5. De veeteelt: De boer houdt vee (de dieren
op de boerderij: koeien, varkens, schapen of
kippen).
Hij doet aan veeteelt: hij laat het vee groeien,
zodat hij geld kan verdienen aan het vlees, de
eieren , de melk of de wol.

7.De fauna: alle dieren die in een gebied
leven. Dus onder andere alle koeien,
veldmuizen, kikkers, insecten die in een
bepaald gebied leven.
8.De flora:alle planten die ergens groeien.
( de l in flora : de l in planten).Dus alle
bomen, grassen, bloemen en gewassen in
een bepaald gebied.

Denk aan de volgende verbanden:

Voedselarm – ploegen – bemesten voedselrijk
Het gewas - de flora - de humus
De veeteelt - de fauna.
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Les 8.3 Grondsoorten
1.De leisteen: een donkergrijze steensoort, dat
uit veel laagjes bestaat. Komt voor in een
landschap met rotsen. Komt veel voor in België.
Voeger schreef men er op school op. ( leitje)

2.De kalkgrond: grond waar veel kalksteen
in voorkomt.Is licht van kleur en een beetje
steenachtig.

Grondsoorten
3.De veengrond: vochtige grond, die
bestaat uit volkomen verteerde
plantenresten. De plantenresten zorgen
voor veel voedsel in de veengrond.
Gedroogd veengrond heet turf.

5.Het duinzand(= stuifzand): de lage bergen
van lichtgekleurd zand, vlak voor de zee. De
wind blaast het zand makkelijk weg,dan heet
het dus stuifzand.
De wind zorgt dus voor verspreiding van het
zand.

4a. De rivierklei: bruine,
beetje vette grond, die bij rivieren ligt.
4b. De zeeklei: grijze en natte grond.
4c. De kleigrond: rivierklei en zeeklei die
voedselrijk is en waar gewassen goed op
groeien.

6. DUS:
Grondsoorten:
Het gesteente: de leisteen en de
kalkgrond.
De kleigrond:de zeeklei en de rivierklei.
Het zand: het duinzand, het stuifzand en
de verspreiding.
De veengrond: vochtige veengrond en
gedroogd veengrond (turf).

Herhaling: wat betekent ook alweer: het
gesteente- het gewas- het kenmerkvoedselrijk.
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Les 8.4 Onder de grond.
1.De mol:een zwart diertje met grote
graafpoten, dat onder de grond leeft
en tunnels graaft.

2.De molshoop: een hoopje aarde dat de
mol door eht graven omhoog heeft
gebracht.

Onder de grond
3.De verzakking:
De grond is naar beneden gezakt.
Bijvoorbeeld omdat de mol teveel
tunnels op dezelfde plaats heeft
gegraven. Als je er dan op loopt,
kan de grond in de tunnels zakken
en dan heb je een verzakking.

4. De boomwortels: een wortel
van een boom, waarmee een
plant of een boom voedsel en
water uit de grond haalt.

5.De wurm = de worm: een diertje met
een heel lang, dun, rond, en een heel
buigzaam lichaam. Een wurm heeft geen
pootjes, maar kruipt.

6.De woelmuis: een soort muis, een
diertje met een lange staart dat knaagt
aan planten en wortels. Het is 7-10 cm
lang en is roodbruin.
Het leeft in een 7. hol : een ruimte
onder de grond, waarin het diertje
woont.
8.De planteneter: De woelmuis is een
muis die planten eet.
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Les 8.5 De overstroming.
1.Waterrijk: er is veel water.
2. Drassig: zacht en week door veel
water. Als het veel geregens heeft, is
het grasland drassig. Je sopt dan
met je laarzen door het water.
Aan de slootkant is het weiland vaak
drassig.

3a. Het vocht: nat, de nattigheid, dus water
in de vorm van vocht.
3b. De vochtigheid: de nattigheid.

De overstroming
6. Het monster: van iets een klein beetje
nemen en het laten onderzoeken. Je kan een
monster van het vervuilde water nemen en
opsturen naar het TNO laboratorium, waar ze
onderzoeken of er bijvoorbeeld bacteriën die
botulisme of blauwalg veroorzaken, in zit.

4. Het riool: een grote buis onder de
grond waar het afvalwater van wc’s,
douches, baden en wasbakken en
gootsteenbakken in uitkomt en via de
buizen wordt afgevoerd.

7. Het klimaat: het soort weer dat bij een land of

streek hoort. Het zeeklimaat( zachte winters,
koele zomers), (sub)tropisch klimaat, het
landklimaat, het poolklimaat en het
woestijnklimaat. Nederland en België hebben
een zeeklimaat.

5. De riolering: Alle buizen onder de
grond bij elkaar,die het afvalwater
afvoeren.
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Les 8.6 Licht in de tuin.
1.Omhakken: de stam van een boom
met een bijl doorslaan , zodat de boom
omvalt.

2.Sorteren: uitzoeken en bij elkaar leggen
wat bij elkaar hoort.

4. Zeven: iets door een
zeef laten lopen. Een
zeef is een voorwerp met
kleine gaatjes erin.

De kruiwagen

3.Verbrokkelen: In kleine stukjes uit
elkaar vallen.

6.Fijn: heel kleine korreltjes van iets, bv.
zand
7. Grof : groot, niet klein of fijn zodat
het door een zeef kan.
7. Bedekken: de bladeren liggen over de

grond, zodanig dat je de grond niet meer
ziet. De grond is bedekt met bladeren.

8. De lichtval: het licht dan in de tuin terecht

komt.
Weinig lichtval: er zijn veel bomen die het
zonlicht tegenhouden.
Veel lichtval: er zijn weinig bomen die het zonlicht tegenhouden. Er komt veel licht binnen.
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