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Afkortingen zoeken
■ Lees de tekst.
■ Markeer de tien afkortingen.
Palmen op de Noordpool, een jeugdboek over klimaatverandering
Ooit stonden er palmen op de Noordpool; over een tijdje staan ze er misschien wel weer. Zo
begint dit boeiende boek over klimaatverandering. Het verhaal brengt ons ver terug in de tijd
en vertelt over de veranderingen van het klimaat sinds het ontstaan van onze planeet. Zo leren
we dat het 55 mln. jaar geleden 25 °C was op de Noordpool. En ja hoor, toen groeiden daar
palmbomen. Eigenlijk is het nu best frisjes op aarde.
Veel aandacht wordt besteed aan de oorzaken van klimaatverandering o.a. schoorstenen,
uitlaten, koeien en gekapte of platgebrande bossen. Ook al is het klimaat vaker veranderd, zo
snel als nu ging het nog nooit. Verwacht je aan knotsgekke invalshoeken, zoals bv.: ‘Hoe maak
je je eigen ijstijd?’ Wat schuiven met werelddelen en planeten en een paar duizend jaar
wachten, zo eenvoudig is het. Door te experimenteren met een koud en een warm blikje
frisdrank ontdek je dat een warmere oceaan CO2 minder goed vasthoudt. D.m.v. de leuke
illustraties van mevr. Wendy Panders zorgt Marc ter Horst ervoor dat je geen enkele saaie blz.
in dit boek zult vinden.
Wat kunnen wij doen aan de klimaatverandering? Ons gedrag aanpassen helpt, want elke min
die je korter doucht helpt tegen klimaatverandering. Het boek eindigt met een positieve
boodschap: de grote klimaatverandering-verandering is allang begonnen.
Het boek lijkt me geschikt voor kinderen v.a. 10 jaar, al is het ook voor volwassenen
aangename lectuur.
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Afkortingen verklaren
■ Noteer de gevonden afkortingen.
■ Noteer ze voluit.
■ Gebruik de context of een woordenboek.
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