
Inhoudsopgave werkbladen

1. Woordspin
2. Liedje
3. Maak een verhaal
4.     Fotoboek



Woordspin

Slim met de Zon



Welke kleding draag je bij dit weer? 
Verbind de woorden met het goede vak.

Werkblad liedje

laarzen

pet

winterjas

regenjas

zonnebril

korte broek

skipak

sjaal

zwembroek

handschoenen

slippers



BEDENK ZELF OOK EEN VERHAALTJE OVER DE ZON!

Teken hier je eigen verhaal in de vakjes. Je mag vier of vijf vakjes gebruiken. Knip de vakjes uit en vraag daarna 

een klasgenootje of hij/zij de vakjes op de goede volgorde kan leggen.



Bekijk de foto’s van het fotoboek. Bespreek met elkaar of het slim met de zon omgaan is of juist niet. Vertel elkaar ook 
waarom dat zo is.

Sommige mensen hebben een lichte huid. Andere mensen een donkere. Je huidskleur zegt iets over je huidtype. Zoek uit 
welk huidtype jij hebt. Lees de tekst en kijk naar de plaatjes.
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Naam:

Mensen met huidtype 
1 verbranden heel snel 
en worden niet bruin. Zij 
hebben een zeer lichte 
huid, vaak veel sproeten 
en rood of lichtblond 
haar en blauwe ogen.

Wie huidtype 2 heeft, 
verbrandt al minder 
snel dan met huidtype 
1. Heb je dit huidtype, 
dan wordt je langzaam 
bruin. Je hebt: een lichte 
huid, blond haar, en 
grijze, blauwe, groene of 
lichtbruine ogen.

Heb je een licht gentinte 
huid, donkerblond tot 
bruin haar en vrij bruine 
ogen? Dan behoor jij tot 
de groep met huidtype 
3. Je verbrandt dan niet 
snel en wordt redelijk 
snel bruin.

Mensen met een 
mediterrane huid 
verbranden bijna nooit. 
Je herkent ze aan hun 
getinte huid, donker 
haar en donkere ogen. 
Ze worden ook snel en 
gemakkelijk bruin.

Met huidtype 5 heb je 
een donkere huid, donker 
tot zwart haar en donkere 
ogen. Je verbrandt bijna 
nooit en wordt snel en 
gemakkelijk bruin.

Mensen met een zeer 
donkere huid, donker tot 
zwart haar en donkere 
ogen hebben huidtype 6. 
Zij verbranden bijna 
nooit en worden snel en 
gemakkelijk bruin.
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Welke factor zonnebrandcrème moet je smeren? Kinderen verbranden sneller dan grote mensen. Je moet je dus goed
beschermen tegen de zon. Ook als je een donkere huid hebt. Hoe zit dat voor jou?

Hoe zit het met jouw huid? 
Vul de vragen in.
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Huidtype 1 en 2: Jij verbrandt 
snel! Smeer je in met 
zonnebrandcrème factor 50.

Huidtype 3 en 4: Jij verbrandt 
niet zo snel en wordt gemakkelijk 
bruin. Smeer je wel goed in! Met 
zonnebrandcrème factor 30.

Huidtype 5 en 6: Jij verbrandt 
bijna nooit. Je wordt gemakkelijk 
bruin. Smeer je wel in! Met 
zonnebrandcrème factor 20.

_ _
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Met welke factor 
smeer jij je in? 

vul in:
20 – 30 – 50 

Welk huidtype heb jij?
Omcirkel het type.
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