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1. INTRODUCTIE: Het Grote Caeli spel  

 

Welkom bij het onderzoeksteam van het Grote Caeli spel. Bij dit spel ga je in duo’s 

klimaatonderzoek doen. Hoofdstuk 1 van de Bosatlas van de duurzaamheid is hierbij jullie 

bron. De antwoorden die je verzamelt worden gepubliceerd, net als in de wetenschap. De 

publicaties van de andere wetenschappers zijn ook belangrijke bronnen voor jullie 

onderzoek! 

 

Door het beantwoorden van de vragen worden jullie een expert in bepaalde onderwerpen. 

Na het spel gaan we in gesprek over deze onderwerpen, zodat jullie je bevindingen 

kunnen delen met de rest van de klas. 

 

2. ATLASOPDRACHTEN 

 

Spelverloop 

• Kies één vraag uit.  

• Gebruik hoofdstuk 1 Klimaat uit de Bosatlas van de duurzaamheid om het antwoord op 

te zoeken.   

• Weet je het antwoord? Laat het controleren door je leerkracht. 

• Als het antwoord goed is, krijg je de punten en de antwoordkaart. 

• Publiceer jullie ‘conclusie’. Je doet dit door de vraag- en antwoordkaart samen op de 

derde tafel neer te leggen. Nu is er een nieuwe bron die de rest van de klas ook kan 

raadplegen. 

• Kies een nieuwe vraag uit en ga op zoek naar het antwoord.  

• Het spel stopt wanneer alle vragen op zijn of de tijd om is. Het duo met het hoogst aan-

tal punten heeft gewonnen.  

 

Puntentelling 

Er zijn drie verschillende soorten vragen. Hiermee kan je 1, 2 of 3 punten verdienen. 

• groen: 1 punt  

• geel: 2 punt 

• rood: 3 punten 

 

3. AFRONDING 

 
Na het spel hebben we klassikaal een gesprek over het klimaat. Jij bent als onderzoeker 

expert geworden op een onderwerp en bespreekt samen met de andere onderzoekers 

wat je ontdekt hebt. 

 


