
Handleiding 

Wendy en Leo hebben het lekker warm! 
 
 
 

 
 
 

Hoe jij en je huis 

warm worden en blijven 

 
 

Groep 3/4   



 

Inleiding 
 
Alles werkt op energie. Energie is overal, ook in het leven van jonge kinderen. Deze les voor 
groep 3 en 4 richt zich op warm worden en warm blijven. Energie is ook een belangrijk 
concept met betrekking tot duurzaamheid. Hoe komen wij aan energie en hoe gaan we daar 
verstandig mee om. Dat zijn belangrijke vraagstukken voor de toekomst.  
 
Als je hardloopt krijg je het warm en word je moe. Je eet een boterham en een appel om 
weer energie te krijgen. Ook thuis gebruik je energie om het huis warm te krijgen.  
 
De lessen bestaan uit voorleesverhaaltjes over Wendy en Leo. Hierna volgen vragen, 
opdrachten, uitleg en spelletjes.  
 
Bij deze les hoort een PowerPoint. Je kunt als leerkracht of ouder deze PowerPoint 
gebruiken om je les structuur te geven. Het verhaal van Wendy en Leo houden zich warm, 
wordt er ook in voorgelezen.  
 

  



 
 
 
 
 

  

Wendy en Leo 
 
Wendy en Leo zijn elkaars beste vrienden.  
Ze zitten allebei in groep 3.  
Helaas zitten ze niet bij elkaar in de klas.  
Dat is wel jammer.  
Maar na schooltijd zien ze elkaar vaak. Ze zijn 
namelijk buren van elkaar. 
 
Wendy is een vrolijk meisje, dat graag buiten speelt.  
Leo praat graag en heeft heel veel energie.  
Hij kan niet lang stil zitten. 
Gelukkig wil Wendy altijd mee op avontuur.  
Ze doen van alles: stoepkrijten, fietsen, voetballen, 
naar kriebelbeestjes zoeken of verstoppertje spelen. 
Ze vervelen zich eigenlijk nooit!  
 
De kinderen zijn heel nieuwsgierig naar de wereld 
om zich heen.  
Ze stellen heel veel vragen aan hun ouders, maar ook 
aan elkaar.  
 
Kun je het warm krijgen van hard rennen? Wil Leo 
weten?  
En kun je je huis warm houden? Vraagt Wendy zich 
af? 
 
Ontdek het samen met Wendy en Leo! 



Lesschema 
 

Wat ga je doen? Wat heb je nodig? Hoeveel tijd? 

Energie in je lijf • Klok, stopwatch of 
mobiel om de tijd bij 
te houden 

• Spiegel  

• Eventueel het lied 
‘Energie’ van 
Kinderen voor 
Kinderen 

• Tabel 1 (Bijlage 1). 
Print deze van 
tevoren uit. 

• Tekenpapier en 
kleurpotloden of 
stiften 

45 minuten 

Lekkere warme kleding • Warme kleding 
(truien, jassen, 
dassen, mutsen, 
handschoenen) 

• Verwarming met 
thermosstaat of een 
(huis)thermometer 

• Tekenpapier, 
kleurpotloden of 
stiften 

45 minuten 

Een lekker warm huis • Thermosstaat of 
(huis)thermometer 

• Tabel 2 (Bijlage 2). 
Print deze van 
tevoren uit. 

40 minuten 

Wees zuinig met energie • Filmpje Huisje 
Boompje Beestje: 
lekker warm. 

• Liedje Dikke 
truiendag 

50 minuten 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-lekker-warm/#q=warme%20truiendag
https://www.youtube.com/watch?v=Pux1d4M_N8g


Leerdoelen 
 
Na deze lessen weten leerlingen: 
Les 1 

• Dat je hart een soort motortje is dat energie geeft. 

• Dat je hart sneller gaat kloppen als je veel beweegt. 

• Dat je het warm krijgt door te bewegen. 

• Dat je van eten energie krijgt. 
Les 2 

• Dat kleding je warm houdt. 

• Dat warmte van je lichaam ‘weg kan waaien’ 
Les 3 

• Wat een thermosstaat is en doet. 

• Hoe de verwarming hoger en lager gezet kan worden. 

• Dat hoe hoger de temperatuur is, hoe warmer het is in huis. 

• Dat warmte in huis ‘weg kan waaien’. 
Les 4 

• Dat je geld en gas bespaart als je de verwarming lager zet 

• Dat je de verwarming niet hoog hoeft te zetten, maar een warme trui kunt 
aantrekken 

• Dat er verschillende manieren zijn om het huis te isoleren (isolatiefolie, 
isolatieplaten, tochtstrips, gordijnen, dubbelglas) 

 
 
Na deze lessen kunnen leerlingen 

• Hun eigen hartslag meten 

• De temperatuur in huis aflezen. 

• het huis warmer maken door de thermosstaat hoger te zetten. 

• De volgende woordenschat aanwijzen, uitbeelden of actief benoemen en gebruiken: 
de energie, bewegen, de warmte, de kou, het lichaam, het hart, kloppen, de hartslag, 
zweten, de isolatie, isoleren, luchtig, de verwarming, de thermosstaat, de 
thermometer, de temperatuur, hoger, lager, besparen, zuinig, dubbel glas. 
 
 
 
 

  



Les 1 Energie in je lijf 
 

Samenvatting 
 
In deze les gaan de leerlingen druk bewegen. De hartslag gaat omhoog en je krijgt het warm.  
Na het bewegen heb je vaak honger. Je kan het boterhammen of iets anders eten. Het 
lichaam maakt namelijk van eten weer nieuwe energie. Zo kan je lekker warm worden, 
bewegen en spelen.  
 

Benodigdheden 
 

• Klok, stopwatch of mobiel om de tijd bij te houden 

• Spiegel  

• Eventueel het lied ‘Energie’ van Kinderen voor Kinderen 

• Tabel 1 (Bijlage 1). Print deze van tevoren uit. 

• Tekenpapier en kleurpotloden of stiften 
 

Leerdoelen 
 
Na deze les weten leerlingen: 

• Dat je hart sneller gaat kloppen als je veel beweegt 

• Dat je het warm krijgt door te bewegen 

• Dat je van eten energie krijgt 
 
Na deze les kunnen leerlingen 

• hun eigen hartslag meten 
 

Woordenschat 
• de energie 

• bewegen 

• warm 

• het lichaam 

• het hart 

• kloppen 

• de hartslag 

• de motor 

• zweten 

https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8


 

 
  

Lekker rennen 
Brrr… wat is het koud buiten! 
Ik heb koude tenen, koude handen en kijk ik heb ook 
kippenvel. Leo zit te rillen.  
 
‘Heb je het koud? Vraagt Wendy. Ja brrrr, heeel errrg… 
moet je eens kijken ik heb ‘kippetjes’.  
‘Ik weet wel iets hoor!  ‘‘Je moet in je handen wrijven 
en rondjes rennen!’  
‘Dan krijg je het lekker warm!’.  
Leo kijkt Wendy vragend aan. ‘Waarom dan?’  
 
‘Nou, in je lichaam zit een soort motortje’.  Ze wijst 
naar de borst van Leo.  
‘Als je gaat rennen, dan gaat dat motortje hard werken 
en dan krijg je het warm! Probeer maar!’  
 
Leo begint te rennen.  
Hij rent de hele straat uit, keert zich om en rent dan 
weer terug.  
Samen springen, dansen en wrijven ze in de handen.  
‘Heb je het al warmer? Ik wel hoor!’ zegt Wendy.  
‘Ja’ hijgt Leo ‘Ik heb het warm en ben ook wel een 
beetje moe geworden!’  
‘Haha!’ ‘Je motortje heeft goed zijn werk gedaan! Door 
jouw motortje kan je bewegen en krijg je het warm!’  
‘Wauw! Ik heb een motortje, net als een auto, 
broemmm!’ Leo rent weer een rondje en doet alsof hij 
een auto is. 



Verhaaltje 
 
Lees het verhaaltje voor, of luister het af op de powerpoint.  
Ga met je leerlingen in gesprek:   
Stel de volgende vragen: 
 

• Heb jij het ook weleens koud? 

• Wat bedoelt Wendy met het motortje? 
 
Je kunt er het volgende over uitleggen: 
Met het motortje bedoelt Wendy het hart. Waar zit jouw hart, kun je het voelen kloppen?  
Je hart pompt je bloed door je hele lichaam. Als je lekker beweegt dan gaat je hart sneller 
kloppen. Is dat bij jou ook zo? Je bloed gaat daardoor sneller stromen en je krijgt het warm 
en wordt roder. Het kloppen noem je je hartslag. Je telt hierbij het aantal slagen per minuut. 
Een auto heeft ook een motor. Daardoor kan een auto rijden. Deze motor wordt warm 
tijdens het autorijden. Dit kun je na een ritje voelen aan de motorkap.  
 

Dansen, rennen en springen en onderzoeken! 
 
Nodig:  
Horloge, stopwatch of mobiel om tijd bij te houden 
Spiegel 
Werkblad 1 
Filmpje Energie op PowerPoint 
 
 
Geef het kind de volgende opdrachten: 

• Leg je hand op je borst of nek. Voel het kloppen van je hart. Tel 1 minuut lang het 
aantal slagen. Schrijf op je werkblad. 

• Ga in huis of buiten rennen, springen en dansen. Je kunt ook lekker dansen op het 
nummer ‘Energie’ van Kinderen voor Kinderen. Zie het filmpje hiervan in de 
PowerPoint. 
Beweeg ongeveer 5 minuten. Krijg jij het warm? 

• Tel nog een keer hoe snel je hart klopt. Meet je hartslag. Schrijf dit op.  
Moet je nu sneller of langzamer tellen? (sneller)  

• Kijk eens in de spiegel: wat zie je? (Je gezicht is roder geworden) 

• Soms wordt je lichaam als je veel beweegt een beetje nat. Dit noem je zweten. Zo 
zorgt je lichaam ervoor dat je niet te warm wordt. Zweet jij nu ook een beetje? 

• Schrijf op wat er gebeurt. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8


 

 
 

 
 
  

Wat? Voor het bewegen: Na het bewegen: 

Hartslag 
 
 

  

Zo zie ik er uit:   



 

  

Warm, moe en honger! 
 
‘Wij doen wie het hardst kan rennen’  
‘En ook wie het wildst kan dansen!  
Wendy wint met hardlopen. Maar Leo kan enorm 
wild dansen. Z’n haren gaan heen en weer. 
 
Pfff… ik ben er moe van geworden.  
En moet je eens voelen… m’n hart klopt hel snel! 
Het is net een locomotief van een trein, 
tsjoeketsjoeketsjoeke. Wat een goede motor zit er in 
mijn lijf’. Dat is eigenlijk mijn hart hè, ik heb een 
motorhart!!!  
 
De kinderen kijken elkaar aan! 
Ha ha, jij bent helemaal rood geworden. 
Moet jij je jezelf zien! Bijna paars! 
‘Echt? Ik heb het ook heel erg warm gekregen 
  
En ik heb ook honger.’  
‘Zullen we een boterham eten?’  
‘Ja, lekker! ‘En ik heb mandarijntjes thuis. Wil je er 
straks ook eentje?’  
 
‘Ja, ik hou van mandarijntjes, lekker! En van 
mandarijntjes krijg je energieeee!’ zegt Wendy vrolijk.  
‘Dan kunnen we straks weer lekker verder spelen,’ 
Leo gooit zijn armen in de lucht. Hoera!   
 
Samen huppelen de twee vrienden naar huis om te 
eten. 
 



Ga met je kind(eren) in gesprek 
 
Krijg jij ook trek als je hard gerend hebt? 
Wat eet je dan meestal?  
Wat geeft het eten aan jou? 
 

Uitleg 
 
Je lichaam maakt energie. Die energie gebruikt je lijf om te kunnen rennen, te kunnen leren, 
jezelf warm te houden. Om energie te kunnen maken, heeft je lichaam eten nodig. Daar zit 
nieuwe energie in. Het komt allemaal in je buik terecht en ook in je bloed. Zo krijg je energie 
om weer opnieuw te gaan spelen, te leren, je warm te houden enzovoorts. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  



Les 2 Lekkere warme kleding  
 

Samenvatting 
 
In deze les ontdekken leerlingen wat er nodig is om warm te blijven. Ze ervaren dat ze zichzelf 
warm kunnen houden met kleding. Kleding isoleert namelijk. 
Ze ontdekken hoe de verwarming in huis werkt. En dat je het warmer kunt maken in huis 
door de thermosstaat hoger te zetten. Als je dan de ramen openzet ‘waait’ de warmte weg.  
 

Benodigdheden 
 

• Warme kleding (truien, jassen, dassen, mutsen, handschoenen) 

• Verwarming met thermosstaat of een (huis)thermometer 

• Tekenpapier, kleurpotloden of stiften 
 

Leerdoelen 
 
Na deze les weet de leerling: 

• Dat kleding je warm houdt 

• Dat warmte van je lichaam weg kan waaien 

 

Woordenschat 
 

• De warmte 

• De kou 

• De isolatie 

• Isoleren 

• Luchtig 

 



 
  

Toch weer koud 
 
Soo, wat was dat een lekkere boterham.  
En de mandarijntjes waren heerlijk. Kijk ik heb de schil 
er in een stuk afgehaald!  
 
De vrienden hebben geen honger meer.  
Ze zijn ze weer buiten, lekker aan het krijten.  
De stoep krijgt de mooiste kleuren.  
‘Brrr, nu heb ik het weer koud gekregen. Gek hoor, 
toen ik gerend had, had ik het heel warm’  
 
‘Dan gaan we toch nog een rondje rennen?’  
‘Mmm, daar heb ik geen zin meer in. Misschien kan ik 
een vest aandoen…’ Wendy staat op en loopt naar 
haar huis om haar vest te halen.  
‘Ja, of twee vesten, of drie vesten en een jas!’  
‘Nee joh, gekkie!’  



Nadat je samen naar het verhaaltje hebt geluisterd, doe je een spelletje met je kind(eren). 
Daarvoor heb je heel veel kleren nodig, truien, dassen, mutsen en jassen.  
 

Doen 
 
Nodig: veel verschillende soorten kleding 
 
Geef het kind de volgende opdrachten: 

• Trek zoveel mogelijk kleren aan.  

• Hoe warm heb je het nu gekregen? Hoe komt dat? Zit er een verwarming in de trui of 
muts? 

• Trek de extra kleren weer uit. 

• Als je in de winter zonder jas naar buiten gaat, krijg je het koud.  
Hoe denk je dat dat komt? 

 

Uitleg  
 
Er zit geen verwarming in je jas of in je trui. Toch krijg je het warm. Dat komt omdat de 
warmte in je lichaam niet meer weg kan als je een trui of jas aantrekt.  
Als je in de winter zonder jas naar buiten gaat, dan is dat vaak te koud. Misschien doordat 
het vriest buiten. Of omdat je nat wordt van de regen. Als het waait heb je het kouder dan 
als het niet waait. De warmte van je lichaam waait weg, waardoor je het koud krijgt. Een jas 
zorgt ervoor dat je je warmte bij je houdt. Er blijft een laagje warme lucht tussen jouw 
lichaam en de kleding. Dit noem je isolatie. Je jas isoleert de warmte. 
 
Je hebt winter- en zomerkleding. Winterkleding is dikker dan zomerkleding. Winterkleding 
houdt de warmte beter vast. Het isoleert dus beter. In de zomer heb je minder en dunnere 
kleding nodig omdat het buiten vaak al lekker warm is. Je noemt kleding deze kleding 
luchtig. De lucht kan beter bij je lichaam dan bij warme winterkleding. 

 

Tekenopdracht 
 
Laat het kind een tekening maken over warme (isolerende) en luchtige kleding. 
Geef de volgende opdrachten: 

• Vouw een A4 horizontaal door het midden.  

• Schrijf links boven het blad ‘warm’ en rechts boven het blad ‘luchtig’ 

• Teken onder ‘warm’ kleding die je in de winter aan zou trekken 

• Teken onder ‘luchtig’ kleding die je in de zomer aan zou trekken 

  



Les 3 Een lekker warm huis 
 

Samenvatting 
 
Soms is het koud in huis. Je kunt je huis warmer maken door de thermosstaat hoger te zetten. 
In deze les leert het kind hoe dit werkt. Ook leert het dat warmte in huis ‘weg kan waaien’.  
 

Benodigdheden 
 

• Thermosstaat of (huis)thermometer 

• Werkblad 2 (Bijlage 2). Print deze van tevoren uit. 
 

Leerdoelen 
  
Na deze les weet de leerling : 

• Wat een thermosstaat is en doet. 

• Hoe de verwarming hoger en lager gezet kan worden. 

• Dat hoe hoger de temperatuur is, hoe warmer het is in huis. 

• Dat warmte in huis ‘weg kan waaien’. 
 
Na deze les kan de leerling: 

• De temperatuur aflezen. 

• Het huis warmer maken door de thermosstaat hoger te zetten. 
 

Woordenschat 
 

• De warmte 

• De isolatie 
 
Nieuwe begrippen: 

• De verwarming 

• De thermosstaat 

• De thermometer 

• De temperatuur 

• Hoger 

• Lager 
 
 



 

  

De verwarming aan 
 
Wendy haalt thuis haar trui op.  
Binnen is het ook best koud. 
Mama is druk bezig met poetsen.  
Hallo mam, wat is het koud! 
O ja, ik was zo hard bezig, ik heb het er warm van.  
Maar we kunnen de thermostaat hoger zetten.  Samen 
lopen ze naar de thermostaat 
Mama drukt op wat knopjes. Zo nu moet het snel warm 
worden. 
 
Wendy rent naar de verwarming.  
 ‘Hij is nog koud hoor, mam!’ zegt ze. 
‘Ja, zo snel gaat dat ook niet. Als je straks na het 
buitenspelen weer thuis komt, is het binnen lekker 
warm’ zegt moeder.  
‘Oke!’ Wendy huppelt naar buiten. 
Eenmaal buiten praten Wendy en Leo over de 
verwarming.  
 
‘Bij ons is de verwarming soms zo heet, dat ik mijn 
handen brand. Au, dat doet pijn!’ Leo wappert met zijn 
handen en trekt een pijnlijk gezicht.  
‘Ik deed een keer het raam open in de winter en toen 
werd papa boos!  
 
Hij zei dat we de verwarming niet aan hebben voor de 
vogeltjes!’ Haha, de vogeltjes… Dat klinkt grappig! De 
vogeltjes, die hebben het toch nooit koud?!    
 
 



Gesprek 
 
Nadat je het verhaaltje hebt geluisterd (op Powerpoint of voorgelezen), ga je met je kind op 
zoek naar de verwarming en de thermostaat.  
 

• Waar zit de verwarming in ons huis? 

• Hoe kun je die ‘hoger’ zetten?  

• Waar zit de thermosstaat?  
 

Uitleg 
 
Op de thermosstaat kun je aangeven hoe warm je het in huis wil hebben. Je kunt er ook de 
temperatuur erop aflezen. Door de thermosstaat hoger te zetten, wordt het warmer in huis. 
Hoe hoger de temperatuur, hoe warmer het is. De temperatuur in huis is meestal tussen de 
18 en 21 graden. 
 

Onderzoek 
 
Nodig: thermosstaat of (huis)thermometer 
 
Ga met een groepje kinderen een onderzoek doen in de klas. 
 

• Kijk hoeveel graden het nu in het lokaal is.  

• Voelt de verwarming nu koud, warm of heet aan? (kijk uit dat je je handen niet 
brandt)  

• Hoe voelt de temperatuur aan in het lokaal? Is het lekker, te warm of juist te koud? 

• Zet de verwarming lager.  

• Doe ook de ramen open, liefst tegenover elkaar, zodat het lekker gaat waaien in huis.  

• Kijk na 5 minuten wat er is gebeurd met de temperatuur. Is die omhoog of 
omlaaggegaan? (Het is kouder geworden, de temperatuur is lager geworden).  

• Hoe voelt de temperatuur nu in huis aan? Is het lekker, te warm of juist te koud? 

• Waar is de warmte gebleven? 
 
 

Leg uit! 
 
Als de verwarming aan staat is het niet handig om ramen open te zetten. De warmte ‘vliegt’ 
dan naar buiten. De verwarming moet dan nog harder werken om het warm te krijgen in 
huis. Zo gebruik je veel energie. 
  



Onderzoekje plusopdracht 
 
Dit is een plusopdracht voor als je bijvoorbeeld met onderzoekend leren bezig wilt zijn. Deze 
opdracht kun je het beste met een kleiner deel van je groep doen en een paar keer herhalen. 
 
De les gaat over je energie en warmte.  
 
Maak op het digibord een woordweb. In het midden zet je ‘jouw energie’ daaromheen laat 
je leerlingen allerlei dingen noemen die daar mee te maken hebben, zoals ‘boterhammen 
eten’, ‘warme trui aan’, ‘lekker spelen’, ‘verwarming aan’, ‘uitrusten’ enzovoorts. 
 
Bedenk met de leerlingen hier leervragen over. Bijvoorbeeld: 
 

• Hoeveel jassen kan ik over elkaar heen aantrekken voordat ik te warm wordt? 

• Hoe snel gaat mijn hart kloppen als ik gerend heb? 

• Hoe kun je zien hoeveel energie je gebruikt op school of in huis? 

• Wat voor eten heeft het meeste energie? 

• ---- 

• ---- 
 
Bedenk met je leerlingen hoe je deze vragen uit kunt zoeken en laat ze een klein 
onderzoekje doen.  
 
 
 
 

  



Les 4 Wees zuinig met energie 
 

Samenvatting 
 
Leo vertelt Wendy het gebruiken van de verwarming geld kost. In deze les leert de leerling 
hoe je een huis isoleert. Ook leert de leerling dat je geld kunt besparen door de verwarming 
lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Dit is ook beter voor het milieu. 
 

Benodigdheden 
 

• Filmpje Huisje Boompje Beestje: lekker warm. 

• Liedje Dikke truiendag 

• PowerPoint 

 

Leerdoelen 
 
Na deze les weet het kind: 

• Dat je geld en gas bespaart als je de verwarming lager zet 

• Dat je de verwarming niet hoog hoeft te zetten, maar een warme trui kunt 
aantrekken 

• Verschillende manieren om het huis te isoleren (isolatiefolie, isolatieplaten, 
tochtstrips, gordijnen, dubbelglas) 

 

Woordenschat  
 

• de isolatie 

• de thermosstaat 

• de temperatuur 

• de energie

nieuw: 

• besparen 

• zuinig 

• dubbel glas

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-lekker-warm/#q=warme%20truiendag
https://www.youtube.com/watch?v=Pux1d4M_N8g


 

 

  

Een zilver pak 
 
Wendy en Leo hebben buiten op de stoep een heel 
grote krijttekening gemaakt. 
Er loopt een buurvrouw langs, die even blijft staan om 
te kijken. ‘Wat hebben jullie dat mooi gedaan!’ zegt ze. 
‘De hele straat wordt er vrolijk van!’ 
De vrienden krijgen er rode wangen van. 
Complimentjes krijgen is leuk.  
 
‘Ik heb dorst gekregen van al dat tekenen.  
‘Ik ook,’ ‘Zullen we bij jou wat gaan drinken?’ 
‘Ja, dan kunnen we meteen voelen of het nu wel warm 
in huis is!’  
 
Als ze binnenkomen voelt het huis van Wendy lekker 
warm aan.  
Wendy loopt naar de verwarming in de woonkamer. 
‘Haaaa, lekker warm!’ zegt ze. 
Leo komt naast haar staan en voelt ook. 
‘Haaa, ja echt lekker!’ lacht hij. 
‘Hey, wat is dat zilver eigenlijk achter de verwarming?’  
‘Dat hebben wij ook thuis. Papa zegt dat het helpt om 
het huis warm te houden.’ 
‘Net als een vest?!’ vraagt Wendy. 
‘Ja ik denk het wel!’ zegt Leo. 
 
Ze lopen door huis en kijken achter elke verwarming. 
Overal zit een laagje zilver. 
‘Grappig hoor, mijn huis heeft een zilver pak aan!’ grapt 
Wendy. 
 
Mama maakt kinderthee voor de vrienden. 
Dat is thee met veel melk. 
Haaa, daar krijg je het ook lekker warm van! 



Vertel je kind(eren) 
 
Dat het zilver achter de verwarming bij Wendy en ook bij Leo thuis zorgt ervoor dat de 
warmte minder makkelijk door de muur naar buiten kan. Je noemt het ook wel isolatiefolie. 
Bespreek hoe jullie thuis de warmte proberen binnen te houden? 
 
 

Filmpje kijken 
 
Bekijk samen het filmpje van Huisje Boompje Beestje: Lekker warm. 
Geef het kind voordat het filmpje begint de volgende kijkopdracht mee: 

• Welke manieren leert Fahd om het huis te isoleren? (Te zien vanaf 5.00 tot 11.50 
minuten). 

 

Isoleer je huis! 
 
In het filmpje worden de volgende isolatie mogelijkheden genoemd: 

• Muren, vloer en dak worden geïsoleerd door een soort isolatiedeken: isolatieplaten  

• Dubbel glas 

• Gordijnen 

• Tochtstrips 
Al deze isolatiemogelijkheden zorgen ervoor dat de warmte zoveel mogelijk in huis blijft. Net 
zoals kleding ervoor zorgt dat de warmte bij je lichaam blijft. 
 

Isolatie speurtocht! 
 
Kijk in jouw huis wat je allemaal kunt vinden om het huis lekker warm te houden. 
Zet een vinkje achter alles wat je hebt gevonden: 
 

Type isolatie Aanwezig? 

Zilverfolie achter de verwarming 
[graag plaatjes toevoegen] 

 

Dubbel glas 
 

 

Gordijnen 
 

 

Tochtstrippen ramen 
 

 

Tochtstrippen deuren 
 

 

 
 
 
 
 

  

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-lekker-warm/#q=warme%20truiendag


 
  Een warme trui! 

 
 ‘Ik had het een keer koud. Toen zette ik de verwarming 
op z’n allerhoogst.  
‘Hoe warm is dat dan?’ 
‘Wel 30 graden… ik ging helemaal zweten… zo grappig!’ 
Maar toen kwam mama binnen. Wat heb je nou 
gedaan Leo, zei ze… Het geld groeit ons niet op de rug. 
 
 Huh, geld op je rug… dat is grappig.  
Maar Als je het koud hebt moet je het toch warmer 
maken?’  
‘ik moest maar gewoon een warme trui aan trekken.  
Mijn moeder zegt dat de verwarming geld kost. Dat 
wist ik niet!’  
‘O, ik ook niet’. 
 
Ze zei dat we beter de verwarming lager kunnen 
zetten. Zo hebben we geld over om leuke dingen te 
doen!’ ‘Om naar het zwembad te gaan,’  
‘Of naar het pretpark,’ droomt Leo weg. ‘Ik hou van 
pretparken!’ 
 
Ja, daar kan je ook lekker rennen!’ lacht Wendy. ‘En 
daar krijg je het ook warm van!’ roepen ze allebei 
lachend. 
 
 
 
 



Vertellen 
 
Het gebruiken van de verwarming kost geld. De verwarming heeft meestal gas nodig om te 
kunnen werken. Daarmee wordt het water in de verwarming warm gemaakt. 
Door de verwarming niet te hoog te zetten, bespaar je geld. En dus gas. Dit is ook beter voor 
het milieu.  
 
Een temperatuur van 19 graden is prima. Koud hebben hoeft niet, zolang je je warm genoeg 
aankleedt. 
 
In februari is er zelfs een speciale dag: Warme truiendag! Deze dag is er om de mensen te 
helpen herinneren dat de verwarming niet hoog hoeft te staan. Je kunt energie besparen 
door een lekkere warme trui aan te trekken. Met andere woorden: je gaat dan zuinig om 
met energie. 
 

 
 
 



Lekker zingen! 
 
Zing samen het volgende lied: Dikke truiendag 

 
Wij  gaan samen 
Wat besparen 
Beetje zuinig 
Met de warmte 
Dikke sokken  
Warme truien 
Krijg het warm 
Kruip gezellig wat dichter bij elkaar 
 
Refrein: 
Kleed mij lekker warm aan 
Laat de verwarming laag staan 
 
Dikke truien 
Dikke truiendag 
4x

Graadje lager 
Dat is alles 
Wat we vragen 
T is niet veel 
Maar t is het waard 
 
Refrein 
 
La la la laaa 
La la la la la 
La la la laaa 
La la la la la 
 
Refrein

 

 
Spelletje: dansen of bibberen 
 
Speel dit spel om te kijken of het kind goed heeft onthouden wat het heeft geleerd in deze 
en de vorige lessen. 
 
Geef de volgende opdracht: Dans als de stelling waar is. Bibber als de stelling niet waar is. 
 
Stellingen: 

• Door te bewegen krijg je het warm (dansen) 

• Als je veel beweegt, klopt je hart langzamer (bibberen) 

• Van eten krijg je energie (dansen) 

• Zomerkleding zorgt ervoor dat je jezelf lekker warm houdt (bibberen) 

• In kleren zit een verwarming (bibberen) 

• Dikke kleren houden je lichaam warm (dansen) 

• Dikke kleren zorgen voor isolatie van warmte (dansen) 

• Met de thermosstaat kun je de verwarming hoger zetten (dansen) 

• Het is een goed idee om in de winter alle ramen open te zetten (bibberen) 

• Met dubbel glas blijft je huis warmer (dansen) 

• Elk jaar is er een warme truiendag (dansen) 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pux1d4M_N8g


Bijlage 1: Werkblad 1  Bewegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


