
JI ©
 A

du
is

comN° 102.284





Werkblad

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Weersvoorspelling
Wat betekenen deze tekens? Wijs ze juist toe.

Kun je het weerbericht met de weerkenmerken goed voorlezen?
Oefen met je klasgenoten.

onbewolkt
sterk bewolktregen sneeuw

hagel bedekt

helder

bewolkt

mist

onweer

Weersverwachting voor het weekend:

Het weekend begint op zaterdag           . In de ochtend trekt het langzaam maar zeker dicht en 

rond het middaguur verwacht ons          . In de namiddag zal echter opnieuw de zon schijnen en bij 

temperaturen rond de 25 °C zal het weer         zijn. 's Avonds en 's nachts zal het bij een koele 

15 °C          zijn.

De zondag begint met            en plaatselijk ook met lichte       . Rond de middag, wordt het vrien-

delijker en in de namiddag wordt het          en erg heet bij temperaturen boven 30 °C. Op grond 

van de warmte in de namiddag kan er het 's avonds tot       en ook        komen. De nacht verloopt 

dan         bij temperaturen van 20 tot 23 °C. 

Het weekend begint op zaterdag           . In de ochtend trekt het langzaam maar zeker dicht en 

delijker en in de namiddag wordt het          en erg heet bij temperaturen boven 30 °C. Op grond 

temperaturen rond de 25 °C zal het weer         zijn. 's Avonds en 's nachts zal het bij een koele 

dan         bij temperaturen van 20 tot 23 °C. 

15 °C          zijn.
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De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Schrijf nu zelf een weerbericht. Gebruik zoveel mogelijk weertekens.
Laat je buren bank je voorspelling voorlezen.

Mijn weersverwachting voor vrijdag:

Schrijf de zinnen met de juiste symbolen op:

Morgen zal het zwaar bewolkt zijn en zal het vaak regenen.

's Avonds moeten we rekening houden met aanhoudende sneeuwval.

Het zal onbewolkt zijn in de namiddag kan er onweer ontstaan.

Tegen de middag trekt de mist op en zal het helder zijn.

Tegen de middag trekt de              op en zal het           zijn.

Het zal            zijn in de namiddag kan er           ontstaan.

's Avonds moeten we rekening houden met aanhoudende            .

Morgen zal het            zijn en zal het vaak              .Morgen zal het            zijn en zal het vaak              .Morgen zal het            zijn en zal het vaak              .



Het zal            zijn in de namiddag kan er           ontstaan.

Tegen de middag trekt de              op en zal het           zijn.Tegen de middag trekt de              op en zal het           zijn.




