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de ster

Een hete gasbol in de ruimte die warmte en licht geeft. Onze zon is een ster.
de planeet

Een hemellichaam dat om een ster draait. Een planeet geeft geen warmte of licht.
Onze aarde is een planeet die om de ster zon draait.
de maan

Een hemellichaam dat om een planeet draait. Een maan geeft geen warmte of licht. Een maan is
kleiner dan de planeet waar ze omheen draait. Onze maan is een maan die om de planeet aarde
draait.
de eb

De uren van de dag dat het zeewater laag is.
de vloed

De uren van de dag dat het zeewater hoog is.
het getij

De afwisseling van eb en vloed.
de aardkorst

Zo noemen we de buitenste laag van de aarde. De aardkorst bestaat uit zand en steen.
het magma

Het vloeibare gesteente dat in de aardmantel zit.
de lava

Magma dat door spleten uit de aardkorst komt.
de aardplaat

Een gedeelte van de aardkorst. De aardkorst bestaat namelijk uit meerdere losse aardplaten. Die
drijven op het magma in de aardmantel.
de vulkaan

Een zwakke plek in de aardkorst waar magma uit kan stromen. Een vulkaan ontstaat op plekken
waar aardplaten over elkaar heen schuiven of juist van elkaar weg schuiven.
de aardbeving

Het op en neer gaan van de aardkorst. Dit gebeurt als twee aardplaten met schokken langs elkaar
schuiven.
het werelddeel

Een van de stukken land waarin de wereld kan worden verdeeld.
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de wereldbevolking

Alle mensen die op de wereld wonen.
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het halfrond

Als we de aarde over de evenaar doormidden zouden snijden, houden we twee halfronde stukken
over. Het ene stuk noemen we het noordelijk halfrond. Het andere stuk het zuidelijk halfrond.
de Verenigde Naties (VN)

Een organisatie waarin bijna alle landen samenwerken om wereldwijde problemen te voorkomen of
op te lossen.
de verstedelijking

Een steeds groter deel van de bevolking gaat in steden wonen. Dat noem je verstedelijking.
de mensenrechten

Alle dingen die een mens van zijn regering mag verwachten. Voorbeelden van mensenrechten zijn
het recht op een eigen mening en het recht op onderwijs.
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