
 

 
 
Tijdens deze opdracht leer je wat de functies zijn van de Atmosfeer en hoe deze werkt in 
relatie tot het verwarmen/koelen van de temperatuur op aarde. Je gaat dit doen met 
behulp van glazen en ijsblokjes die de aarde en temperatuur van de aarde symboliseren.  
 
Neem 3 doorzichtige glazen of kopjes. Doe in ieder glas 1 ijsblokje.  
Bedek 1 glas met doorzichtige folie. Bedek het tweede glas ook met folie maar prik met 
een balpen enkele gaatjes in de folie. Het derde glas wordt niet afgedekt. 
Plaats de glazen op een zonnig plekje en noteer de tijd waarop je de glazen daar 
neerzet. De ijsblokjes zullen nun gaan smelten. Noteer de tijdstippen waarop de 
ijsblokjes in de verschillende glazen zijn gesmolten.  
 

 
 
Het is inmiddels duidelijk dat we onze huidige manier van leven en vervuilen niet kunnen 
voortzetten. De wereldbevolking neemt toe en de natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. 
Daarbij veroorzaken we meer (lucht)vervuiling dan de atmosfeer kan verwerken. Dit 
heeft ingrijpende gevolgen voor de aarde en de leefomstandigheden op aarde. In deze 
leeractiviteit gaan we daar dieper op in. 
 

 
 
Deze activiteit zal ca. 60 minuten in beslag nemen 
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In dit experiment ga je het verband onderzoeken tussen de temperatuur op aarde en de 
aanwezigheid of afwezigheid van atmosfeer. Je gaat tevens de consequenties 
bestuderen van de aanwezigheid van atmosfeer voor de leefomstandigheden op aarde. 
 

 
 
De twee afgedekte glazen/kopjes symboliseren de aarde met een atmosfeer. De folie 
(deze staat voor de atmosfeer) werkt als een broeikas: de folie houdt de warmte in het 
glas (de aarde). Vanuit het glas met folie waarin gaatjes zitten kan de warmte 
ontsnappen. Dit is de reden waarom het ijsklontje in dit glas er langer over doet om te 
smelten. Dit wordt ook wel het “natuurlijk broeikaseffect” genoemd 
 
Vanuit het glas met folie zonder gaatjes kan de warmte niet ontsnappen. De temperatuur 
in dat glas wordt hoger. Door deze hogere temperatuur zal het ijsklontje sneller smelten.  
Dit wordt ook wel het “intensieve broeikaseffect” , bestaande uit het natuurlijke 
broeikaseffect met daarbij  de gassen die door de aardbewoners worden geproduceerd. 
 
Het onbedekte glas representeert de aarde zonder atmosfeer. De warmte wordt niet in 
het glas opgeslagen en verlaat het glas meteen. Door dit fenomeen is de temperatuur in 
dit glas het laagst waardoor het ijsblokje in dit glas het langzaamst van alle drie smelt.  
 
 

 
 
Stel je zelf nu de vraag: “smolten de ijsblokjes allemaal even snel”? In welk glas was het 
ijsblokje het eerst gesmolten? En welk ijsblokje als laatste? 
In welk glas was de temperatuur het hoogst en welk glas het laagst? 
Probeer op basis van dit proefje te beschrijven wat de invloed van een atmosfeer is voor 
de leefomstandigheden op aarde. Kunnen we leven op de aarde zonder atmosfeer?  
Wanneer we meer gassen produceren dan de natuur aankan wat gebeurt er dan ,met de 
atmosfeer? 
 
 

 
 
Er zijn geen speciale technieken gebruikt in deze proef  
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Met het gebruik van doorzichtige glazen, folie en ijslontjes wordt de aarde en 
temperatuur op aarde nagebootst. Je leert door het plaatsen van de folie over glazen 
wat er gebeurt met de temperatuur indien er een atmosfeer aanwezig is.  
 

 
 
Maak de groepjes bij voorkeur niet te groot. 
 

 
 

• IJsblokjes van dezelfde grootte 
• Drie doorzichtige glazen/kopjes 
• Een stuk huishoudfolie 
• Een klok 
• Pen en papier 
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