FAMILIE kom ons leer

VORMVERANDERAARS
Reëndruppels is
rond aan die begin.
Soos hulle val, raak
hulle platter onder
en bly rond aan
die bokant.

Elke sneeuvlokkie het ses
kante. Net soos alle mense
hulle eie vingerafdrukke het,
is elke sneeuvlokkie ook uniek –
geen twee lyk dieselfde nie!

Kyk bietjie na hierdie ysige
feite oor die koue seisoen

WONDERLIKE

winter

Kortliks dan

Hoe gebeur
winter?

Dit neem 365 dae vir die Aarde
om rondom die son te wentel.
Terwyl die Aarde om die son
draai, is dit gekantel (effens
skuins). Tydens die winter is
die Aarde weg van die son af
gekantel, wat beteken dat die
son se strale verder moet trek
voor hulle die Aarde bereik.
En omdat dit langer neem, is
die daglig-ure korter en die
temperatuur laer.
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 21 Junie – langste
nag in die Suidelike
Halfrond, omdat die son
in die winter vroeër sak.
Dit is die langste dag in die
Noordelike Halfrond.
 21 Desember – langste dag in die
Suidelike Halfrond, omdat die son in
die somer later sak. Dit is die kortste
dag in die Noordelike Halfrond.
 Daar is twee dae in die jaar wanneer
die dag en nag ewe lank is. Dit is 22
September en 21 Maart.

Somersonstilstand
(21 Junie)

Wintersonstilstand
(21 Desember)

WINTER
HIER,
SOMER
DAAR

In die
Noordelike
Halfrond is die
wintermaande
Desember,
Januarie en
Februarie, maar
in die Suidelike
Halfrond (waar
Suid-Afrika is),
is die koudste
maande van
die jaar eintlik
Junie, Julie en
Augustus. Dit is
waarom dit altyd
winter is in die
Kersflieks uit
Amerika!

Warm
sjokolade

BLY WARM MET DIE
‘SJOKOLADERIGSTE’ WARM
SJOKOLADE OOIT!

WAT JY NODIG HET
• 1 koppie melk • 1 teelepel kakaopoeier
• ½ teelepel suiker • ŉ paar mini-malvalekkers

Die koudste temperatuur
wat nog ooit op die Aarde
aangeteken is, was in 1983
in Antarktika!

DIERE SE INSTINK

In die winter hiberneer sommige diere, soos
bere. Hiertydens raak hulle hartklop stadiger en
slaap hulle lank en diep. Voor hulle hiberneer, eet
hulle baie, om seker te maak dat hulle vet genoeg is
en warm kan bly terwyl hulle slaap.
Sommige voëls en skoenlappers oorleef op
nektar en groot insekte. Omdat dit vir hulle moeilik
is om in die winter kos te vind, vlieg hulle weg
op soek na warmer, sonniger klimate. Dit staan
as migrasie bekend.
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 oer tot die
R
malvalekkers
heeltemal gesmelt
het.
Haal van hitte af,
skink in ŉ beker
en geniet!

*Vra altyd ŉ volwassene om jou te help as jy
met die stoof werk.

BANG VIR SNEEU?

SNEEU MAAK SOMMIGE MENSE
ANGSBEVANGE. HIERDIE ‘SIEKTE’ WORD
CHIONOFOBIE GENOEM. HOEWEL HULLE
WEET DAT HULLE VREES NIE SIN MAAK NIE,
KAN HULLE DIT NIE BEHEER NIE.

Baie bome verloor hulle blare in die winter, omdat hulle water en energie
moet spaar om in die lente nuwe blare te vorm. Hierdie proses word ŉ
rustoestand genoem en is soortgelyk aan diere wat hiberneer.

HALLO, NUUSKIERIGE
KINDERS!
Lindelwe
Nakwe vra:
Hoeveel bene
het ons?

Ons kenner sê: Ons word met
ongeveer 300 bene gebore. Soos
ons groei, groei sommige bene
aan mekaar vas. Teen die tyd dat
ons volwasse is, het ons 206 bene.

KAAL BOME

Het jy ŉ vraag waarop jy graag
die antwoord wil hê?

Vra ŉ volwassene om jou foto* en
vraag per WhatsApp na 076 127
6608 te stuur, en dalk plaas ons dit
hier. Ongelukkig kan ons nie alle
vrae beantwoord nie.
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DOEN DIT SO
1 Plaas die melk,
kakaopoeier,
suiker en
malvalekkers in ŉ
pot oor medium
hitte.*

