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Als het jaar op 1 januari begint, is het bij ons winter. Als je ‛s morgens opstaat, is het 
meestal nog donker. Het is koud, er ligt sneeuw. ‛s Middags wordt het vroeg donker. 
Maar zonder de winter zouden leuke dingen zoals skiën, sneeuwbal gevechten ... niet 
mogelijk zijn!

Iets later in het jaar - rond Pasen - is het ‛s morgens weer vroeger licht en ook ‛s mid-
dags kan men weer langer buiten spelen. De bomen en struiken worden weer groen en in 
de tuin bloeien de eerste bloemen. Het is voorjaar/lente!

Daarna komt de zomer. Het leukste aan de zomer is waarschijnlijk de lange vakantie. 
De dagen zijn veel langer, omdat het ‛s morgens vroeg licht is en ‛s avonds laat donker 
wordt. In de natuur is alles groen en we brengen dit warme seizoen met een ijsje bij het 
zwembad door!

Na de zomer komt de herfst. De dagen worden weer korter, de bladeren worden geel 
en bruin en vallen van de bomen. Het wordt weer wat koeler en de wind waait vaak. Een 
goede kant van de herfst is dat men kan vliegeren en wandelen, kastanjes verzamelen, ...

Er is voor elk seizoen een exacte datum waarop deze begint:

Begin van de lente: 21 maart Dag en nacht zijn even op deze dag 
even lang – elk 12 uur.

Begin van de zomer: 21 juni De langste dag en de kortste nacht van 
het jaar.

Begin van de herfst: 23 september Dag en nacht zijn weer even lang.
Begin van de winter: 21 december De kortste dag van het jaar.

Wijs de begrippen de seizoenen toe en schrijf ze in de juiste vakjes.

voorjaar zomer herfst winter

Kerst - koeien naar de stal - Carnaval - Pasen - 21.3. - 
23.9. - bloemen – vliegeren - sneeuw – hooi - wind - april 
- 21.6. – vakantie – heet - 21.12.




