


 OMA GAAT DE RUIMTE IN!

2.1 (denken) Waar begint de ruimte?

Antwoord: De ruimte begint  op 80 km of 
100 km boven de aarde.

3.1 (doen) Ontwerp een logo voor je 
ruimtemissie.

3.2 (denken) Wat is een astronaut?

Antwoord: Een astronaut is iemand die in 
de ruimte is geweest.

3.3 (denken) Weet jij hoe een Russische astronaut 
wordt genoemd? En een Chinese?

Antwoord: Een Russische astronaut wordt een 
kosmonaut genoemd. Een Chinese astronaut wordt een 
taikonaut genoemd.

3.4 (denken) Zou jij graag eens naar de ruimte vliegen? 
Waarom wel of waarom niet?

Activiteiten:  
1. Knutselen: ontwerp je eigen astronautenlogo

Materiaal:  
papier, verf, stiften, kleurpotloden voor het ontwerpen van een logo

eventueel stickervellen of etiketten waarop de kinderen een logo 
kunnen tekenen

eventueel een badgemachine

Extra:  
Blad met cirkels voor het ontwerpen van een eigen logo voor hun 
ruimtemissie

Logo van de ruimtemissie "Oma gaat de ruimte in"
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kaarten:

Elke ruimtemissie heeft een eigen naam met een eigen logo
Over een naam en een logo voor een ruimtemissie wordt altijd heel goed nagedacht. Soms worden wedstrijden uitgeschreven om een naam en een logo voor een ruimtemissie te 

bedenken. De ruimtemissie van Frank De Winne, in 2009, stond in het teken van water. De naam OasISS werd gekozen uit meer dan 520 voorstellen.
 
De hoofdkleur van het logo is blauw omdat blauw ook de kleur is die gebruikt wordt voor water. 

De aarde wordt in het logo voorgesteld als een druppel water. 
De boom is het leven dat voortkomt uit water. In de boom is de mens te zien die de link is tussen het water en het ruimtestation. 
De Soyuz in het logo is dezelfde raket die Frank De Winne naar het ISS brengt. 
De ster in het logo staat symbool voor de exploratie van het heelal door de mens. 

De planeet aarde moet een oase zijn in ons zonnestelsel. Alleen op de aarde kunnen mensen overleven.

Het ISS moet ook zelf een oase zijn voor astronauten en kosmonauten in de ruimte. 

De aarde wordt soms ook de blauwe planeet genoemd. Alleen op de aarde is er water. De mensen hebben water nodig om te kunnen leven. Water moet je slim 
gebruiken, ook aan boord van het ISS In het ISS werd het water gerecycleerd. De methodes die hiervoor werden gebruikt kunnen helpen om in landen waar niet 
genoeg water is, te zoeken naar oplossingen voor het waterprobleem.

Daarom koos de ESA, dat is de Europese Ruimtevaartorganisatie, voor de ruimtemissie van Frank De Winne, de naam OasISS. Het logo werd op de 
ruimtepakken van de astronauten bevestigd.
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Wie vliegt naar de ruimte ?
Eén van de verschillen tussen een raket en een vliegtuig is hoe het 
gevaarte wordt bestuurd. 

Een raket wordt gelanceerd en bestuurd vanuit de 
controlekamer op de aarde. 

De Amerikaanse Space Shuttles zijn vliegtuigen die met 
een raket naar de ruimte worden geschoten maar ze 
worden net als raketten bestuurd vanaf de aarde. 

Tijdens het vliegen naar de ruimte worden de lege 
brandstoftanks afgestoten en vallen ze naar 
beneden, waarna de Space Shuttle verder vliegt. 

Maar een Space Shuttle keert ook weer terug naar 
de aarde en kan worden hergebruikt. Hij wordt dan 
op een nieuwe raket gezet en wordt opnieuw 
gelanceerd. 

Space Shuttles vliegen heen en weer naar het 
I.S.S. om voedsel, materiaal en brandstof te 
brengen naar de astronauten die in het I.S.S. aan 
het werk zijn. 

Een astronaut is iemand die met een Amerikaanse of Europese ruimtemissie naar de 
ruimte is geweest. In de Sovjetunie worden astronauten, kosmonauten genoemd. In 
China worden ze taikonauten genoemd. 

Het duurt niet lang meer of je zal ook als toerist naar de ruimte kunnen vliegen. 

In Amerika is er een vliegtuigmaatschappij, Virgin, die een vliegtuig heeft gebouwd 
waarmee dat mogelijk wordt: de Enterprise. Deze vliegtuigen zullen heel even op 100 km 
hoogte vliegen. 

Of deze toeristen zich ook astronaut zullen mogen noemen weten we niet. In elk geval 
kreeg de piloot van deze vliegtuigen wel de astronautenwing.

Ook de piloot die met de X15 tot een hoogte van 80 km vloog, ontving de 
astronautenwing. 

Waar begint de ruimte ?
Er bestaan verschillende meningen over waar de ruimte precies begint. Er is dus geen vaste grens 
voor de ruimte. Vanaf een hoogte van 80 km boven het aardoppervlak kun je niet meer met een 
gewoon vliegtuig vliegen omdat daar de lucht te dun is.
 
In de jaren 60 bouwden de Amerikanen de X15, een vliegtuig dat kon worden gelanceerd van onder de 
romp van een ander vliegtuig. Met dit vliegtuig werd voor het eerst hoger dan 80 km gevlogen. De 
piloten van de X15 kregen een astronautenwing.
 

Algemeen werd aangenomen dat de ruimte begint op ongeveer 100 km.  
hoogte. Op deze hoogte ben je ook gewichtloos. In 2010 werd door 
Canadese wetenschappers, met behulp van een raket, preciezer gemeten: 

volgens hen begint de ruimte vanaf 118 km boven het 
aardoppervlak.

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   

Pag. 1/2

Ontwerp een logo voor je ruimtemissie

Als je met een vliegtuig naar de ruimte vliegt, ben je dan ook een astronaut ?
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Vouw een masu
Tijdens het spel Oma gaat de ruimte in ! verzamelen de kinderen 
sterren. Deze sterren hebben ze nodig om planeten te kunnen 
kopen. 

De kinderen houden zelf hun sterren of sterrenkaartjes bij. 
Daarvoor hebben ze een doosje nodig. Ze kunnen zelf een doosje 
versieren en beschilderen. 

Handige leerkrachten, of oudere kinderen kunnen met behulp van 
het stappenplan een masu vouwen voor de jongere kinderen. 

Het doosje wordt gevouwen met de origami-techniek.  

Origami is een Japanse vouwtechniek. 
Ori betekent ‘vouwen, gami betekent ‘papier’. 
Masu betekent ‘doos’. 

Je kunt voor het vouwen van een doosje het ontwerp dat op de 
website staat gebruiken, of je kunt de kinderen zelf een patroon 
laten ontwerpen. 

Origami is een ideale techniek om te gebruiken binnen het 
wiskundeonderwijs: tweedimensionale structuren (opengevouwen 
papier) worden omgezet in een driedimensionale structuur (een 
doosje). 

Met behulp van origami kunnen wiskundige begrippen worden 
geïntroduceerd. 

Materiaal:  
papier voor het vouwen van een doosje

of verf, stiften, kleurpotloden, lijm, oude 
tijdschriften, … voor het versieren van een doosje 
(kaasdoosje, botervlootje, sigarenkistje, ..)

of stiften, kleurpotloden, …voor het maken van 
een tekening op papier waarmee je een masu-
doosje kunt vouwen

Extra:  
Extra download: vouwblad voor het maken van een 
masu

Extra download: afbeeldingen die je op een doosje 
kunt kleven

6.1 (doen) Maak je eigen sterrendoos.

6.2 (doen) Kijk naar een filmpje waarop je ziet hoe een 
masu-box wordt gevouwen.

stap 1: stap 2: stap 3: stap 4: stap 5:

vouw een kruis vouw de vier hoeken 
naar binnen en draai 
het blad om

vouw twee zijkanten 
naar het midden

vouw de 2 zijkanten 
terug open en draai 
het blad weer om

open nu twee van de 
vier hoeken en vouw 
twee zijkanten naar 
het midden

stap 6: stap 7: stap 8: stap 9: stap 10:

vouw twee zijkanten 
rechtop en plooi de 
driehoeken die 
ontstaan naar binnen

vouw de flap naar 
binnen

doe nu de andere 
kant 

vouw de  laatste flap 
naar binnen

klaar !!!

Maak je eigen sterrendoosje

Kaarten:



Maak je eigen dobbelsteen
Welke dobbelstenen kun je gebruiken voor het spel?

Dobbelstenen bestaan in allerlei soorten, maten, materialen en 
vormen. De meest voorkomende dobbelsteen heeft de vorm van een 

kubus.

Maar er zijn ook dobbelstenen in de vorm van een tol of een draaischijf, 
stenen waarmee je kunt gooien, stenen waarmee je moet schudden…

In het spel zijn zes series speelkaarten. Omdat elke serie een eigen kleur 
heeft, en op elke serie een nummer staat, kun je elke mogelijke 
dobbelsteen met 6 vakken gebruiken: een kleurendobbelsteen, een 
dobbelsteen met ogen of cijfers, een draaischijf met zes vakken, enz...  

Er zijn ook ontelbare manieren om zelf een dobbelsteen te maken. 

Stuur ons een foto met een beschrijving van hoe jij een dobbelsteen 
maakte. We plaatsen alle foto’s op onze website. 
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Spelletjes met een dobbelsteen zijn ideaal om kinderen vertrouwd te maken met de wereld der getallen. 
Zorg wel voor een gooidoos als je wil vermijden dat de dobbelstenen door het klaslokaal vliegen.

Altijd zeven
Geef elk kind een eigen dobbelsteen. Eén kind mag gooien met een extra grote dobbelsteen.
Vertel dat jij kunt voorspellen hoeveel ogen op de onderkant van de dobbelsteen staan, 
zonder die dobbelsteen om te draaien. 

Leg daarna uit dat de som van twee tegenover elkaar liggende vlakken altijd 7 is. 
Laat de kinderen dit ook zelf een paar keer proberen zodat ze leren dat 1 en 6, 2 en 5 , 3 en 4 samen 7 is.

Wie blijft over?
Elk kind krijgt een eigen dobbelsteen. Eén kind staat in het midden van de klas en mag met een supergrote 
dobbelsteen gooien. Daarna mogen de kinderen elk met hun eigen dobbelsteen gooien. Wie hetzelfde 
aantal ogen kan gooien als op de grote dobbelsteen mag verder spelen. De rest valt af.
Herhaal tot wanneer het laatste kind afvalt. Wie laatst afvalt is gewonnen.

Raketten schrappen
Download voor elk kind een rakettenblad. 
Laat de kinderen in kleine groepjes bij elkaar zitten. Elk groepje 
krijgt slechts één dobbelsteen zodat de kinderen hun beurt moeten 
afwachten en elkaar ook kunnen controleren. 
De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen en 
doorstrepen op hun blad het aantal ogen dat ze hebben gegooid. 

Als bijna alle raketten zijn doorstreept moeten ze goed opletten! Als 
het aantal ogen dat ze nu gooien, hoger is dan het aantal raketten 
dat nog niet doorstreept is, is hun beurt voorbij.
Ze moeten proberen, het exacte aantal ogen te gooien als er nog 
over zijn. 

Wie als eerste alle raketten op het rakettenblad kan doorstrepen wint het spel.

 Wie heeft de dobbelkaart eerst vol?
Download voor elk kind een dobbelkaart. 
Laat de kinderen in kleine groepjes bij elkaar zitten. Elk groepje krijgt een dobbelsteen en 
zes fiches of knoopjes. Om beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen. 

De kinderen mogen een knoopje leggen op de kaart, op de plaats met hetzelfde aantal 
ogen. Hebben ze al een knoopje liggen op die plaats dan is hun beurt voorbij. 

Wie heeft het eerst een kaart vol?

Dobbelen in de klas

Ken je zelf nog een leuk dobbelspelletje? Laat het ons weten! Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be      
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6.3 (doen) Maak je eigen dobbelsteen.

6.4 (doen) Gooi met een dobbelsteen. Weet jij welk cijfer op 
de onderkant staat?

6.5 (doen) Speel het raketten-schrapspel.

6.6 (doen) Speel het dobbelkaartenspel.

Extra’s:
vouwbladen voor het maken van een oma-dobbelsteen

rakettenkaart voor het schrapspel

dobbelkaarten

stickertjes die je op een dobbelsteen kunt kleven

Kaarten:
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Speel de zonnestelselbingo!
Maak kennis met onze zon en de acht planeten

Download per kind een blad met de afbeeldingen van planeten en 
knip deze uit. 

Kleef de planeten in een melkdop of ander dekseltje van een bokaal of 
fles. De doppen moeten identiek zijn.

Zoek een (zo groot mogelijke) kleurendobbelsteen.

Hang een poster van het zonnestelsel op een zichtbare plaats in de klas of 
download een afbeelding van het zonnestelsel. 
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Stap 1: Leg alle doppen met de afbeeldingen op een zichtbare centrale plaats 
De doppen liggen gedekt op een centrale plaats zodat de kinderen er goed aan kunnen. De kinderen kunnen 
de afbeeldingen onder de doppen niet zien.

Stap 2: Verdeel de kinderen in zes verschillende kleurengroepen
Elke speler mag één keer gooien met de kleurendobbelsteen. De kleur die boven 
komt te liggen bepaalt bij welke kleurengroep dit kind hoort.

Bind een lint in dezelfde kleur rond de arm van de speler.

Stap 3: Een kind gooit met de kleurendobbelsteen
Laat één van de kinderen gooien met de kleurendobbelsteen. Wissel geregeld af 
wie mag gooien zodat alle kinderen eens aan de beurt komen

De kleur die boven komt te liggen na het gooien met de dobbelsteen bepaalt welke kinderen een dop mogen 
nemen, enkel de kinderen die rond hun arm een lint hebben met de kleur die bovenaan ligt, mogen een dop 
nemen.

Stap 4: kijken en vergelijken
De kinderen die een dop mochten nemen, kijken naar de afbeelding die in de dop is gekleefd. 

Als ze de afbeelding nog niet in hun bezit hebben, mogen ze de dop houden en open voor zich leggen. Als 
ze de afbeelding die in de dop is gekleefd wel al hebben moeten ze deze dop weer gedekt tussen de andere 
doppen leggen en is hun beurt voorbij.

Wie het eerst alle 8 planeten heeft verzameld is gewonnen.

Stap 5: Leg de planeten in de juiste volgorde
De kinderen kijken naar een poster van het zonnestelsel en leggen hun planeten in de juiste volgorde, 
beginnend met de eerste planeet Mercurius, en eindigend met de laatste planeet Neptunus.

Terwijl de kinderen het spel spelen kun je over elke planeet iets vertellen.

Het spel:
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Extra’s:
sjabloon voor een zonnestelsel-zine

blanco-sjabloon om je eigen mini-zine 
te maken

Materiaal:
een poster van ons zonnestelsel

doppen van flessen of schroefdeksels van bokalen 

de afbeeldingen van de zonnestelselbingo

een kleurendobbelsteen

linten in de zes verschillende kleuren van de kleurendobbelsteen

een schaar, lijm

Activiteiten:
kennismaken met de planeten en hun naam leren kennen. Je kunt tijdens 
het spelen van de zonnestelselbingo uitleg geven over de planeten. Door 
het spelen van de zonnestelsel-bingo leren de kinderen dat er 8 planeten 
rond de zon draaien. Ze leren ook de namen van de 8 planeten.

vergelijken en herkennen

tellen van 1 tot 8

8 delen door 2 is vier: er zijn vier rotsplaneten, er zijn vier gasplaneten



 OMA GAAT DE RUIMTE IN!  Fiche 4

Welke afbeeldingen zitten er nog onder de doppen? 
Behalve de afbeeldingen van de 8 planeten zijn er nog andere afbeeldingen. Deze doppen worden ook terug 
gelegd nadat ze zijn bekeken.

Een speler die deze afbeelding in de dop vindt en rond de arm een lint heeft met één 
van deze twee kleuren moet zijn lint omwisselen met dat van een speler die een lint 
heeft in de andere kleur op de afbeelding. 

Ze mogen zelf kiezen met wie ze omwisselen. Vanaf dan horen ze tot een andere 
kleurengroep.

Een speler die deze afbeelding in de dop vindt mag een dop wegnemen bij een andere 
speler die zijn doppen eerst gedekt legt zodat de speler, die de dop mag wegnemen 
niet kan zien welke afbeelding in de dop zit. 

Als hij een dop neemt met een afbeelding die hij al heeft, dan moet hij de dop 
teruggeven. Als hij de afbeelding nog niet in zijn bezit heeft, mag hij de dop houden. 

Een leerkracht die inschat dat kleuters hier moeite mee hebben laat deze doppen weg 
uit het spel.  

Een speler die deze afbeelding in de dop vindt mag nog een tweede dop nemen.

Een speler die deze afbeelding in de dop vindt moet een dop die hij al in zijn bezit 
heeft terugleggen.

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   
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2.2  (doen) Speel de planetenbingo
 
2.3  (doen) Kijk naar een filmpje waarop je alle planeten ziet
(wijs de kinderen erop dat alle planeten verschillende 
afmetingen hebben)

2.4 (denken) Staan de planeten stil of bewegen ze? 

Antwoord: de planeten staan niet stil. Ze draaien allemaal in een eigen baan 
rond de zon.

2.5  (denken) Hoeveel planeten draaien rond onze zon?

Antwoord: rond onze zon draaien 8 planeten.

2.6  (denken) Ken jij de namen van alle planeten die rond onze zon draaien?

Antwoord: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 
Neptunus.

2.7 (denken) Zijn alle planeten even groot?

Nee, alle planeten hebben een verschillende grootte.

2.8 (doen) Maak een zonnestelsel-zine

Kaarten:
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Rond onze zon draaien acht planeten en hun manen. De zon en de manen zijn geen planeten. De zon is een ster en geeft licht, de maan is 
een maan. Sommige planeten hebben geen manen, de aarde heeft één maan en andere planeten hebben meerdere manen.

Tussen de zon en de aarde draaien twee planeten: Mercurius en Venus

Venus. Vanaf de aarde 
gezien is Venus na de zon 
en de maan, het meest 
h e l d e r e o b j e c t a a n d e 

hemel. 

Venus is vanaf de aarde alleen maar 
zichtbaar van 1/2 tot 4 uur na zonsondergang 
of voor zonsopgang. 

Daarom wordt Venus ook wel morgenster of 
avondster genoemd. Dat is een beetje 
verwarrend want Venus is geen ster maar 
een planeet.

De aarde is de derde planeet, 
vanaf de zon. Op deze planeet 
leven wij.

Mercurius en Venus noemen we binnenplaneten 
omdat ze draaien in banen rond de zon, maar 
tussen de zon en de aarde in.

Alle andere planeten in ons zonnestelsel staan 
verder weg van de zon. 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus 
noemen we buitenplaneten.

Mercurius is de planeet die 
het dichtst bij de zon staat. 

Mercurius is ook de kleinste 
planeet

Mercurius draait heel langzaam om  
zijn as. Daarom duurt een dag op Mercurius 
heel lang.

Mercurius draait heel snel rond de zon. Een 
Mercuriusjaar is dus heel kort.

Een Mercuriusdag duurt langer dan een 
Mercuriusjaar.

Als we vanaf de aarde verder van 
de zon weg reizen, komen we eerst 
bij Mars. Van alle planeten is Mars 
diegene die het dichtst bij de aarde 

staat. 

Op Mars rijden kleine wagentjes rond die vanaf 
de aarde naar Mars werden gestuurd. Het zijn 
net kleine robotjes. Die robotjes sturen foto’s 
naar de aarde zodat de mensen de planeet Mars 
kunnen onderzoeken. Misschien komt er nog wel 
een dag waarop ook een mens op Mars landt. 

Mars herkennen we aan zijn rode kleur. Dat komt 
omdat er in de grond van Mars veel ijzer zit. Dat 
ijzer is beginnen roesten en heeft daardoor een 
rode kleur gekregen.
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Tussen Mars en Jupiter draaien een heleboel asteroïden in een gordel rond de zon. Dit noemen we de asteroïdengordel.

De planeten tussen de asteroïdengordel en de zon zijn rotsplaneten. Als je even geen rekening houdt met de hitte of de koude, zou je kunnen zeggen dat je op die planeten zou kunnen staan. 
De rotsplaneten zijn Mercurius, Venus, de aarde en Mars.

Verder weg van de zon, verder dan de asteroïdengordel zijn er nog vier grote reuze-planeten die ook rond onze zon draaien. Op deze planeten zou je niet kunnen landen want ze bestaan uit gas. 
We noemen ze dan ook de gasplaneten. Deze vier planeten zijn Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

Jupiter is de allergrootste 
planeet in ons zonnestelsel. 

Hij draait heel stel rond 
zijn as en het stormt er 

de hele tijd. 

Die stormen kun je ook zien. Als je met een 
telescoop naar Jupiter, kijkt zie je een vlek. 
Deze vlek wordt ‘de grote rode storm’ 
genoemd.

Jupiter heeft ook een heleboel manen. 

De laatste planeet die ook het 
verst van de zon is verwijderd is 
Neptunus. 

Ook Neptunus werd ontdekt met 
een telescoop. We kunnen Neptunus 

maar zelden waarnemen want Neptunus 
heeft 165 aardjaren nodig om een rondje rond 
de zon te draaien! 

Neptunus werd zo'n 164 jaar geleden ontdekt. 
Dat betekent dat we de planeet zullen kunnen 
zien in 2011. Dat is dus niet zo lang meer!

Verder lijkt Neptunus heel sterk op Uranus. Het 
had zijn tweelingbroertje kunnen zijn, maar met 
een lichtjes andere kleur.

Uranus is een grote ijsreus 
die nog maar zo'n 300 jaar 
geleden werd ontdekt. 

Met het blote oog kun je Uranus 
niet zien. Uranus verschilt van de 

andere planeten omdat de as bijna plat 
ligt. Uranus staat scheef.

Uranus draait anders om de zon dan de andere 
planeten. 

Uranus is niet echt populair: slechts eenmaal 
passeerde een ruimtetuig, op weg naar 
Neptunus, er langs. 

Saturnus herkennen we 
aan zijn mooie ringen. 

Alle gasplaneten hebben ringen 
maar die van Saturnus kunnen we 

het beste zien. 

Saturnus is de lichtste planeet. Saturnus kan 
op het water blijven drijven als een bootje.  
Alleen... in onze zee past hij niet eens, 
daarvoor is Saturnus veel te groot.
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Wat zijn sterren?
Sterren zijn grote brandende bollen gas. De 

grote sterren zijn de jongste sterren omdat die 
sterren nog niet zo veel zijn opgebrand. 

Een gas kun je niet zien, maar is er wel. De lucht om 
ons heen kun je ook niet zien, de lucht bestaat ook uit  

gassen. 

Als je in- en uitademt komen 
er gassen in je mond die je 
ook weer kunt uitblazen. 

Als je een ballon opblaast vul je 
eigenlijk de ballon met gassen.

Gassen bestaan uit minuscuul kleine 
deeltjes, die zo klein zijn dat we ze ook niet 

kunnen zien. 

De sterren bestaan ook uit gassen. De kleine 
gasdeeltjes worden zo sterk tegen elkaar gedrukt dat 
er energie vrijkomt: licht, warmte en andere stralen.

Die energie in de vorm van licht en warmte en andere 
stralen wordt de ruimte ingeslingerd en bereikt zo ook 
onze aarde. 

Filmpje
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Kijk naar een filmpje waarop je ziet hoe klein de zon 
is, in het onmetelijke heelal.

De zon is een ster
Van alle sterren staat onze zon het dichtst bij de aarde. Ze lijkt groter dan de andere 

sterren maar dat komt omdat de andere sterren veel en veel verder van de aarde 
staan.  Hoe verder iets staat, hoe kleiner het lijkt.

Rond de sterren draaien planeten. Rond onze ster, de zon, draaien 8 planeten. 
Ook de aarde is een planeet die rond de zon draait. 

Op planeten die te dicht bij de zon staan is het veel te heet. De aarde staat 
precies ver genoeg. Zonder de zon zou er op aarde geen leven zijn: mensen, 
dieren, planten hebben licht en warmte nodig om te kunnen leven.

Zijn er nog andere zonnen?

Wij zouden onze zon ook gewoon “ster” kunnen noemen. 
En alle andere sterren ook gewoon “zonnen”. 

De naam “zon” is de naam die wij aan onze ster gegeven 
hebben. 

Welke kleur heeft een ster?

Sterren hebben verschillende kleuren. 

De kleur van een ster hangt af van hoe heet ze zijn: rode sterren zijn het koelst, 
blauwe sterren zijn het heetst, daartussenin heb je ook gele sterren. 

Onze zon is een gele ster.

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   
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2.8. (doen) Vang de zonnestralen met een spiegel

2.14 (denken) Wat is een ster?

Antwoord: een ster is een grote gasbol die licht 
en warmte geeft (en nog andere stralingen)

2.15 (denken) Welke kleur heeft een ster?

Antwoord: rode sterren zijn het koelst, gele sterren zijn 
warmer, de heetste sterren stralen blauw licht

2.16 (denken) Is de zon een ster of een planeet?

Antwoord: de zon is een ster

2.17 (denken) Hoeveel zonnen bestaan er?

Antwoord: zonnen zijn sterren. Er zijn meer zonnen dan er 
zandkorreltjes zijn op aarde. We kunnen ze niet tellen.

2.19 (denken) Hoe komt het dat we sterren kunnen zien?

Antwoord: omdat ze zo gigantisch groot zijn en zoveel licht 
geven. De sterren sturen hun licht naar de aarde.

5.1 (denken) Hoe komt het dat we denken dat de 
maan licht geeft?

Antwoord: omdat de zonnestralen worden afgeketst 
naar de aarde en zo via de maan onze aarde bereiken

Activiteiten:  
motoriek: met spiegels licht laten weerkaatsen op de 
muur en voorwerpen

kijken naar een filmpje

Materiaal:  
één of meerdere spiegeltjes 

kaarten:

Lichtstralen vangen

Doe de proef maar let goed op, het is een gevaarlijke proef!

Probeer of je met een spiegeltje de lichtstralen van de zon kunt vangen. De lichtstralen worden afgeketst op het 
spiegeltje en schijnen zo op muren en voorwerpen. 

Kijk vooral niet in het spiegeltje als je de lichtstralen vangt, want de zonnestralen kunnen ook in je ogen schijnen. 

Als je recht in de zon kijkt kun je blind worden! 
Schijn ook nooit in de ogen van iemand anders!

Je kunt  via het spiegeltje de zonnestralen doen bewegen op de muur. 

Net zoals de zon op het spiegeltje schijnt, en de stralen vanaf het spiegeltje naar een andere plaats 
omleidt komt het licht van de zon op de maan, en stuurt de maan de zonnestralen naar de aarde.

PROEFJE

EXPERIMENTJE

Kun je ook met andere voorwerpen zonnestralen vangen en ombuigen? Met welke voorwerpen lukt het wel? Met welke 
voorwerpen lukt het niet?

Alleen sterren geven licht
We kunnen de sterren aan de hemel zien omdat ze zo gigantisch groot zijn en heel veel energie de ruimte in 

slingeren. De sterren wie we zien zijn veel en veel groter dan de zon.  

De maan geeft geen licht. ’s Nachts schijnen lichtstralen van de zon op de maan. 

De zon schijnt op de maan. 
De zonnestralen ketsen af op de 

maan en worden door de weerkaatsing 
naar de aarde gestuurd. 

Daardoor lijkt het alsof de maan zelf ook licht geeft.
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Sterrenstelsels spatten

Met witte verf kun je op zwart papier een mooi, wit,  
spiraalvormig Melkwegstelsel spatten ! 

Sterrenstelsels prikken

Neem een zwart blad en zoek allerlei scherpe voorwerpen waarmee je gaatjes in het blad kan prikken. 

Met een echte priknaald kan je hele fijne gaatje prikken, met tandenstokertjes kan je grotere gaatjes maken. 
Ga op zoek in de klas naar allerlei voorwerpen waarmee je gaatjes in het blad kunt maken.

Sterren hebben niet allemaal dezelfde grootte en geven niet allemaal even veel licht. 
Je ziet aan de hemel ook grotere en kleinere stipjes.

Je kunt ook de Melkweg prikken: een heleboel kleine gaatjes die samen een spiraal vormen.

Hang het blad daarna aan het raam. Zo lijkt het alsof je een echte sterrenhemel hebt gemaakt.

Maak een sterrenstelsel -tol

Knip uit een stuk donker papier een cirkel van ong. 12 
cm. doorsnee. 

Knip uit blauw papier een spiraalvorm van eveneens 12 
cm. doorsnee en uit rood papier een spiraalvorm 
die iets kleiner is. Kleef de spiralen op de 
donkere cirkel. Prik een gaatje in het midden. 

Neem een houten stokje van ong. 10 cm. 
lang en scherp er een punt aan. 

D u w h e t s t o k j e d o o r h e t 
midden. Laat de schijf draaien 
als een tol.

Als de schijf draait, vloeien de kleuren samen. 

In een draaiend spiraalvormig sterrenstelsel, zijn de 
dicht samengepakte sterren in het centrum rood. Dit zijn 
de oudere, koelere sterren. 

De jongere, hete sterren zijn blauw, en die vind je in de 
spiraalarmen van het stelsel.

Kijk naar een filmpje over het Melkwegstelsel.

De Melkweg vormt samen met nog andere 
sterrenstelsels een groep of cluster. 

Die grote cluster is op haar beurt maar één van de vele 
sterrenstelselclusters in het heelal. Kortom: het heelal is 
zo groot dat wij het ons niet meer kunnen voorstellen! 

Activiteiten:  
met witte verf op zwart papier de Melkweg of een ander 
sterrenstelsel spatten 

een sterrenstelsel prikken uit zwart papier

een sterrenstelseltol maken met drie stukjes papier en 
een stokje

Materiaal:  
witte verf, verfborstels, spatspatels, water

zwart papier en stokjes met een punt van verschillende 
diktes

donker, rood en blauw papier, schaar, lijm, stokjes van 10 
cm. lang (vb. kleine kleurpotloodjes)

Onze Melkweg
Soms, als er geen wolken zijn, kun je ’s nachts 

aan de hemel een deel van onze Melkweg zien: 
je ziet een witachtige, wazige en onregelmatige 

strook. Ons zonnestelsel is een heel klein deeltje van 
de Melkweg.

Onze Melkweg  heeft de vorm van een platte schijf, met 
een ronding in het midden, de kern. Vanuit dit centrale 
gebied strekken de armen zich spiraalvormig uit. 

De Melkweg bevat tientallen miljarden sterren, zoals de 
zon. Omdat de witte kleur ons heel erg doet denken aan 
melk, kreeg ons sterrenselsel de naam Melkweg.

PROEFJES

2 . 9 ( d o e n ) S p a t m e t w i t t e v e r f h e t 
Melkwegstelsel

2.10 (doen) Kijk naar een filmpje waarop je een 
sterrenstelsel ziet

2.12 (doen) Maak met zwart papier en stokjes 
een sterrenstelsel en hang dit aan het raam

2.13 (doen) Maak een sterrenstelsel-tol

2.18 (denken) Hoe komt de Melkweg aan haar naam?

Antwoord: omdat de witte kleur ons aan melk doet denken

kaarten: 

FILMPJE

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   
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Wat zijn sterrenbeelden?
Net zoals je in de wolken schaapjes en andere 

f iguren kunt zien, kun je ook aan de 
sterrenhemel figuren en beelden herkennen. 

Duizenden jaren geleden keken de mensen ook naar 
sterren. Ze verzonnen een naam voor de beelden die ze 
zagen. De eerste sterrenbeelden kregen de naam van 
een dier: beer, hond, paard, stier,..  

De namen die deze mensen zo lang geleden aan de 
beelden gaven, blijven we ook nu nog gebruiken. 

Wat doet een astronoom?
Een astronoom is iemand die de sterren bestudeert. 

Vandaag bestudeert een astronoom de sterren met behulp 
van een sterrenkijker of een telescoop. 

Maar als astronoom-in-opleiding heb je helemaal geen 
telescoop nodig om naar de hemel te kijken! Voor de 
telescoop werd uitgevonden keken astronomen ook naar 
de hemel, met niets meer dan hun ogen. 

Het belangrijkste onderdeel van een telescoop en een 
verrekijker is een lens. En zo zit er ook ééntje in je 
ogen.

Zoek op het internet 
wanneer het ISS te 
zien is.

 

Een link vind je ook op onze website.

Wat kun je met alleen je 
ogen zien?

wel 3000 sterren en 88 sterrenbeelden

kraters op de maan

de planeten Mercurius, Venus, Mars, 
Jupiter en Saturnus

s t e r r e n h o p e n , g a s w o l k e n e n 
sterrenregens

het Noorderlicht

de Melkweg 

de grote Andromedanevel die zelfs 
buiten ons eigen melkwegstelsel te 
zien is!

door de mens gemaakte satellieten, en 
heel dikwijls ook het ISS waar de 
astronauten aan het werk zijn.

PROEFJE

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  
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Maak een kadertje om ’s avonds naar de sterren te kunnen kijken.

Maak met heel stevig karton een kadertje van 10 bij 15 centimeter. 

Je kunt ook een fotokadertje zoeken waar je het glas uithaalt. Maar een zelfgemaakt kadertje is veel leuker.  

Ga, als het goed donker is, naar buiten met het kadertje en houd het omhoog naar de sterren gericht. Probeer het aantal sterren dat 
je in de kader ziet te tellen.

Wacht dan een minuut of 10 en houd het kadertje weer omhoog, naar dezelfde plek gericht. Tel opnieuw de sterren die je ziet in je 
kader.

Wacht nog eens 10 minuten en doe opnieuw hetzelfde. 

Wat merk je?
Je kunt steeds meer sterren tellen, je ziet er steeds meer!

Hoe komt dat? 

Je ogen zijn net kleine telescoopjes met lenzen, die zich langzaam aanpassen aan het donker 
door meer licht binnen te laten, zodat je na verloop van tijd ook de sterren kunt zien die een 
zwakker licht uitstralen. 

Het duurt een half uur tot drie kwartier vooraleer je ogen zich helemaal hebben aangepast aan het donker.

Een telescoop en een verrekijker doen hetzelfde: in een verrekijker en een telescoop zitten lenzen. Hoe meer licht er binnen kan in 
de telescoop of verrekijker, hoe meer objecten je zult kunnen zien.

PROEFJE

FILMPJE

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
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Galileo Galileï, een 
beroemde sterrenkundige 
die wel 400 jaren geleden 
de sterren bestudeerde, 
gebruikte ook een 
telescoop. 

Hij ontdekte dat Jupiter 
ook manen had, net zoals 
de aarde er ééntje heeft.

Hij ontdekte ook allerlei 
verschijnselen op de zon. 

Maar wat Galileï niet wist is dat je 
van het kijken naar de zon blind kon 
worden. 

Daardoor verloor hij het vermogen 
om te kunnen zien. 

Kijk dus nooit recht in een lamp en 
zeker niet naar de zon, of je eindigt 

zoals Galileo Galileï!

Kijken naar de sterren met alleen je ogen
Om de sterren te bestuderen heb je dus geen telescoop nodig. 

Telescopen zijn heel duur. Een goede verrekijker is beter dan een slechte 
telescoop. Wil je graag eens door een echt goede telescoop kijken, breng dan eens 
een bezoek aan een planetarium. 

Met een goede verrekijker kun je ook de sterren 
bestuderen. Een verrekijker zorgt ervoor dat dingen 
die veraf staan, dichtbij lijken waardoor je ze beter 
kunt zien.

Een telescoop doet eigenlijk hetzelfde als een 
verrekijker maar brengt de sterren nog veel dichterbij. Dat 

komt omdat in een telescoop een veel sterkere lens wordt 
gebruikt dan in een verrekijker. 

Een vergrootglas is ook een lens. Met een eenvoudig 
vergrootglas kun je kleine details  van voorwerpen of dieren 
bestuderen. Kijk maar eens met een vergrootglas naar een 
insect!  Ook in fototoestellen zitten lenzen. Met een 

fototoestel kun je in- en uitzoemen.

steek een vliegtuig weg achter je hand!

Beeld je in hoe groot een echt vliegtuig is. Als jij naast dit vliegtuig gaat staan, dan lijk je zelf een heel klein kaboutertje.
Wanneer hoog in de lucht een vliegtuig over vliegt, kijk dan naar het vliegtuig, strek je arm uit naar het vliegtuig en verstop het vliegtuig achter je hand. 
Zie je wel? Als je je hand voor het vliegtuig houdt, dan kun je het vliegtuig niet meer zien. Nochtans is dat vliegtuig héél groot, en je hand heel klein. 

Ga naar buiten naar de speelplaats. 
Ga per twee, met de neus naar elkaar, voor elkaar staan. 
Steek één arm recht voor je uit en houd je hand rechtop. 
Dan stap je voorzichtig achteruit tot wanneer de overbuur achter je hand is verdwenen.

PROEFJE

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  
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Galileo Galileï

Waarom lijkt het alsof sterren kleiner zijn dan de zon?
Sterren lijken veel kleiner dan de zon, maar dat is niet zo. In werkelijkheid staat de zon dichterbij, daarom lijkt ze groter dan de sterren. 

Hoe verder iets van ons afstaat, hoe kleiner het lijkt. 

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
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Blijven sterren altijd op dezelfde plaats staan?
Als je in het donker naar de sterren kijkt, lijkt het alsof ze zijn vastgespijkerd aan de hemel. Maar dat 

lijkt maar zo. Sterren zitten niet vast aan de hemel en blijven ook niet op dezelfde plaats staan.

We kunnen ze niet zien bewegen omdat ze zo ver van ons verwijderd staan. Ze staan veel en veel verder dan 
de zon. Om sterren één centimetertje te zien bewegen zouden we meer dan één leven nodig hebben. 

Sommige sterren bewegen samen, dat zijn de sterrenbeelden die we kunnen herkennen. 

Er zijn 88 verschillende sterrenbeelden.

De Grote en Kleine  Beer
De Grote en de Kleine Beer zijn bijna altijd te zien en zien er zo uit: 

Aan de hemel is er natuurlijk geen lijntje van het ene stipje naar het 
andere. 

Dat lijntje voegen we er in onze fantasie bij.

De Grote Beer is een groepje van 7 sterren die, als je de sterren met elkaar zou verbinden, samen lijken op 
een steelpan. Kijk maar op de prikkaart.

Op zoek naar de Poolster
We gaan als echte astronomen op zoek naar de twee belangrijkste 
figuren die we in de sterren kunnen zien: De Grote en de Kleine Beer. 

Dankzij deze twee beren kun je ook de belangrijkste ster aan de hemel 
vinden: de Poolster.

Kijk naar een wereldbol en draai er eens aan. 
Zo draait de aarde in de ruimte rond haar as.

Hang een bol op in het midden van de klas. 
Deze bol is een ster. 

Eén kind is de aarde. De aarde gaat vlak 
onder de bol staan. Alle andere kinderen staan 
verspreid in de klas. De andere kinderen zijn 
ook sterren. 

Het aarde-kind gaat nu zoals een tol rond zijn as draaien. 

Het aarde-kind ziet steeds andere kinderen rond zich, maar als  het 
naar boven kijkt blijft het wel de bol zien die boven zijn hoofd hangt.  

Die bol noemen we de Poolster. De Poolster is de ster boven het topje 
van de aarde. 

Die kun je, als je op de bovenste helft van de aarde woont steeds 
blijven zien.

De aarde kun je als een appel middendoor snijden. 
Het steeltje bovenop de appel wijst naar het 
noorden, het bovenste stukje van de aarde 

noemen we de Noordpool. 

Het onderste stukje van de aarde of appel is de 
zuidpool. De lijn waar we de appel in twee delen 

hebben gesneden noemen we de evenaar. 

Mensen die boven de evenaar wonen, kunnen altijd de 
Poolster zien. Mensen die op het onderste deel van de aarde wonen, 
zien een andere ster, zij zien het Zuiderkruis. 

Sterren lijken om de poolster heen te draaien

Pag. 3/4

Prik in de Grote en kleine Beer-kaarten gaatjes op de stipjes. Daarna kun je met een naald en wol de 
stipjes met elkaar verbinden.

De Grote en de Kleine Beer staan naast elkaar. Als je de steelpan van de Grote Beer hebt 
ontdekt vind je ook snel de steelpan van de Kleine Beer.

De allerbelangrijkste ster aan de hemel, de Poolster, zit in de Kleine Beer. 
Op de prikkaart zie je welke ster in de Kleine Beer de Poolster is.
 
Neem je prikkaart mee naar buiten als je ’s avonds tussen alle sterren speurt naar de 
Grote en de Kleine Beer.

Extra:

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  
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De Poolster wijst al duizenden jaren reizigers de weg.
Op heldere nachten speuren reizigers naar de steelpannetjes van de Grote en de Kleine beer. Als je de Poolster hebt gevonden en je weet welke ster de Poolster is 
dan weet je welke kant je op moet als je naar het noorden wil reizen. Als je in de richting van de Poolster blijft lopen, kom je uiteindelijk op de Noordpool aan. 

Omdat de aarde om haar as draait, en we de Poolster vlak boven de aardbol blijven zien, 
lijkt het alsof sterrenbeelden om de Poolster heen draaien. Je ziet de steelpannetjes dan
ook niet steeds op dezelfde plaats. Soms lijkt het alsof het steelpannetje op z’n kop staat.

Om de Poolster te vinden moet je ongeveer 5 keer de afstand tussen de laatste twee 
sterren van de Kleine Beer meten, dan kom je uit bij de Poolster. 

Je kunt ook je prikkaart gebruiken en die vergelijken met wat je aan de hemel ziet.

De Vleugel van de Draak

We gebruiken al duizenden jaren de namen 
die mensen heel lang geleden voor de 
sterrenbeelden hebben bedacht. 

De Kleine Beer had nog veel vroeger 
een andere naam: men noemde dit 
sterrenbeeld “de vleugel van de draak”. 

Maak zelf een sterrenbeeld en bedenk er een 
naam voor.

Bovenaan tandenstokertjes bevestig je een 
klein bolletje plasticine. 

De tandstokertjes steek je in een stuk isomo of 
piepschuim. 

Zet de tandenstokertjes in een bepaalde vorm 
en kies een naam voor je sterrenbeeld.

PROEFJE
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2.20 (doen) Breng een bezoek aan een 
planetarium

2.21 (doen) Steek een vliegtuig weg achter je 
hand

2.22 (doen) Steek je vriendje weg achter je hand

2.23 (doen) Hang een poolster in je klas

2.24 (doen) Prik de Grote en de Kleine Beer met de prikkaart

2.25 (doen) Maak je eigen sterrenbeeld

2.26 (denken) Wat zijn sterrenbeelden?

Antwoord: Sterrenbeelden zijn groepjes sterren waarin je een 
figuur kunt ontdekken.

2.27. (denken) Wat doet een astronoom?

Antwoord: Een astronoom is iemand die de sterren bestudeert.

2.28 (denken) Hoe heet het instrument waarmee een 
astronoom naar de sterren kijkt?

Antwoord: een telescoop.

2.29 (denken) Hoe heet de ster die het dichtst bij de aarde 
staat?

Antwoord: De ster die het dichtst bij de aarde staat is de zon.

2.30 (denken) Waarom kunnen we de sterren niet zien 
bewegen?

Antwoord: We zien de sterren niet bewegen omdat ze zo ver 
van ons af staan

2.31 (denken) Hoe heet de ster die we tijdens een heldere 
nacht altijd kunnen zien?

Antwoord: De ster die we altijd kunnen zien is de Poolster.

kaarten:

Materiaal:  
karton voor het maken van een kadertje, lijm, kleefband, schaar

priknaalden, maasnaald en wol voor de prikkaarten

een bal of ballon en een stukje touw die kan dienst doen als 
Poolster

tandenstokertjes, plasticine, piepschuim of isomo voor het 
ontwerpen van een eigen sterrenbeeld

reserveer op voorhand een bezoek aan het planetarium

Extra:  
Prikkaarten Grote en Kleine Beer

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  
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     Wat doet zwaartekracht? 
Zwaartekracht trekt je naar de grond.

Zwaartekracht is een aantrekkingskracht.

Hoe zwaarder iets is, hoe meer aantrekkingskracht 
iets heeft.

Dankzij de zwaartekracht val je niet van de wereldbol!

Mensen zijn veel lichter dan de aarde. Mensen vallen 
niet van de aardbol omdat de zwaartekracht tussen de 
aarde en een mens sterk genoeg is  om ons bij elkaar te 
houden. Dit komt omdat de aarde zo zwaar is.

De aantrekkingskracht noemen we ‘gewicht’ en je kunt 
ze makkelijk meten met een weegschaal. Wie zou 
graag astronaut worden? Ga dan eens op de 

weegschaal staan.

Hoeveel weeg je op de aarde?
Hoe lichter een planeet, hoe kleiner de aantrekkingskracht van die planeet.

Mercurius, Venus, Mars en Uranus hebben een kleinere massa dan de aarde, ze zijn lichter. 
Hun aantrekkingskracht is dus kleiner dan die van de aarde. Daarom weeg je op die planeten ook minder. 

Ook de maan is lichter dan de aarde.

Kijk naar een filmpje waarop je een 
astronaut ziet die rondloopt op de maan. 

Hoe loopt de astronaut? 
Hoe komt dat denk je? 
Kun jij ook rondlopen zoals een 
astronaut op de maan?
Kun je een maandansje doen?

Kijk naar een filmpje waarop je ziet hoe 
Michael Jackson zijn beroemde Moon Walk 
danst. 

Kun je hem nadoen? 
Waarom denk je dat deze dans zo heet? 

(Het gewone moderne dansen, of zelfs stappen, 
kun je niet doen op de maan, dan vlieg je direct 
alle kanten op. Enkel door wat te schuifelen, zoals 
Michael Jackson, kan je op de grond blijven. 
Slimme jongen, die Michael Jackson !).

Zoek 8 lege plastiek melkflessen en verzamel 812 
muntstukken van 1 eurocent.

Zorg ervoor dat je weet dat elke fles een andere planeet 
voorstelt. Gebruik daarvoor de flessenlabels die je vindt op 
onze website of gebruik je fantasie en creativiteit.

Verdeel de muntstukken over de verschillende flessen 

Kijk naar een foto van ons zonnestelsel. Zet de flessen 
in de juiste volgorde. 

Welke fles weegt het minst en welke weegt het 
meest? 
Welke staat het dichtst bij de zon? 
Welke staat het dichtst bij de aarde? 
Welke is de grootste?

Hou de aardefles in je ene hand en in je andere hand een 
andere fles. 

Als onze astronaut nu naar elke planeet zou reizen, dan 
zou hij/zij op elke planeet niet even veel wegen.

Op welke planeten weegt onze astronaut minder 
dan op de aarde?
Op welke planeten weegt onze astronaut meer dan 
op de aarde?

PROEFJE

FILMPJE

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   

FILMPJE
Mercurius Venus Aarde Mars

Jupiter Saturnus Uranus Neptunus

x 37 91 x x 100 38 x
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2.1 (denken) welke planeten ken jij al?

Antwoord: Er zijn 8 planeten: Mercurius, 
Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus (de maan is geen 
planeet, een maan draait rond een 
planeet, Pluto is een dwergplaneet).

2.2 (doen) Maak van 8 plastiek melkflessen 
8 planeten.

2.3 (denken) Hoe komt het dat je op Mars minder weegt 
dan op de aarde? 

Antwoord: omdat de aantrekkingskracht van Mars 
kleiner is dan de aantrekkingskracht van de aarde. Dit 
komt omdat Mars een kleinere massa heeft dan de 
aarde. 

2.4 (denken) Op welke planeten weeg je minder dan op 
de aarde?

Antwoord: Op Mercurius, Venus, Mars en Uranus.

2.5 (denken) Op welke planeten weeg je meer dan op de 
aarde?

Antwoord: Op Jupiter, Saturnus en Neptunus.

2.6. (doen) Kijk naar een foto van ons zonnestelsel en 
zet alle planeten in de juiste volgorde.

2.7 (denken) Weet jij wat zwaartekracht is? 

Antwoord: Zwaartekracht trekt je naar de grond.

3.1 (doen) Kijk naar een filmpje waarop je 
een astronaut ziet die rondloopt op de 
maan.

3.2 (doen) Toon hoe een astronaut loopt 
op de maan.

3.3 (doen) Dans met de hele klas een 
maandans.

4.1 (doen) Hoeveel weeg je op aarde? 
Weeg je met een weegschaal.

4.2 (denken) Waarom kunnen mensen niet 
van de aardbol vallen? 

Antwoord: Omdat ze worden aangetrokken 
door de aarde.

4.3 (denken) Waarom vallen op de aarde alle 
voorwerpen op de grond en blijven ze niet eeuwig 
zweven? 

Antwoord: Omdat ze worden aangetrokken door de 
aarde.

4.4 (denken) Wat is gewicht?

Antwoord: Gewicht is aantrekkingskracht (hier: van de 
aarde op de mens).

1.1 (denken) Heeft een raket die vertrekt 
vanop Mars meer of minder kracht nodig 
dan een raket die vertrekt vanop de aarde?

Antwoord: Een raket die vertrekt vanop 
Mars heeft minder kracht nodig dan 
wanneer de raket vertrekt vanop de aarde 
omdat de aantrekkingskracht van Mars 
kleiner is dan die van de aarde.

5.1 (doen) Kijk naar een filmpje: Michael 
Jackson danst de Moon Walk.

5.2 (doen) Doe de Moon Walk.

Activiteiten:  

1. Knutselen: 8 melkflessen voorzien van een wikkel met 
daarop de namen of prenten van de 8 verschillende planeten 
of de wikkels rond de melkflessen kleven.

2. Tellen: Melkflessen vullen met het juiste aantal muntstukken.

3. Wegen: Met behulp van een weegschaal, wegen hoeveel je weegt.

4. Kijken naar een filmpje: hoe loopt een astronaut op de maan?

5. Bewegen: Loop zoals een astronaut op de maan.

6. Bewegen: Zoek muziek en maak een maandans op muziek.

7. Onthouden: Alle namen van de planeten leren door de melkflessen te 
versieren en de namen van de planeten te herhalen.

Materiaal:  

8 lege plastic melkflessen van ½ liter

829 muntstukjes van 1 eurocent

labels om rond de plastic melkflessen te kleven of materiaal om zelf 
labels te maken (papier, verf, lijm, schaar, versieringen,...)

een weegschaal

muziek om een maandans te kunnen dansen

filmpje van een astronaut die rondloopt op de maan

filmpje: de Moon Walk van Michael Jackson

Extra:  

Bij deze fiche kan je ook labels downloaden die je rond de 
melkflessen kan kleven.

 Fiche 8Pag. 2/3

kaarten: 
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Aantrekkingskracht tussen twee lichamen:  

We kennen allemaal magneetjes die je op de metalen deur van de ijskast kan 
plakken. Ook het aantrekken van stukjes papier door een plastieken lat die over een 
doek werd gewreven, herinneren we ons nog wel. Dit zijn voorbeelden van gekende 
magnetische en elektrische krachten waardoor verschillende voorwerpen naar 
elkaar toe worden aangetrokken.

Maar ook voorwerpen die niet elektrisch geladen zijn of niet magnetisch zijn, trekken elkaar 
aan. Inderdaad, elke twee voorwerpen oefenen altijd een aantrekkingskracht op elkaar uit: 
dit noemen we de gravitatiekracht. Alleen is dit een heel (echt heel) zwakke kracht, zodat 
we dat niet merken tussen twee dagelijkse voorwerpen, zoals bv. twee biljartballen. Als je 
die vlak naast elkaar legt op een tafel, zullen ze wel die kracht voelen, maar de kracht is te 
zwak om de biljartballen naar elkaar toe te trekken.

Je moet al over een ontzettend groot voorwerp 
beschikken (bv. een planeet!) om iets te merken 
van deze gravitatiekracht. En inderdaad, alle 
voorwerpen op aarde worden aangetrokken door de 
aarde (gelukkig maar), maar ook omgekeerd, bv. 
ons e igen l i chaam oefen t ook deze l fde 
aantrekkingskracht uit op de aarde. Het effect van 
die kracht is natuurlijk wel verschillend: het lichtere 
voorwerp zal bewegen naar het zwaardere toe. 
M.a.w., wij vallen naar de aarde en niet omgekeerd. 

We hebben nu meteen de koppeling gelegd met de 
eigenschap massa: elk voorwerp heeft een 
bepaalde massa en dus enkel voorwerpen met een 
zeer grote massa (bv. een planeet) oefenen een 
duidelijke en voelbare gravitatiekracht uit. Deze 
zelfde massa merk je ook als je een voorwerp 
probeert in beweging te krijgen: hoe groter de 
massa, hoe moeilijker het is om in beweging te 
krijgen (dat noemt men ook wel eens de 
traagheidsmassa, maar dit is net dezelfde massa 
als die van de aantrekking).

Als we spreken over voorwerpen die aangetrokken worden door een planeet, dan 
gebruiken we meestal de term zwaartekracht, maar dit is dus gewoon een speciaal geval 
van de algemene gravitatiekracht tussen twee voorwerpen. Ons gewicht is nog een 
andere term voor deze aantrekkingskracht. Ons gewicht hangt dus af van onze eigen 
massa, maar ook van de massa van de planeet waarop we staan. Als we naar een andere 
planeet verhuizen blijft onze massa dus dezelfde (tenzij we ondertussen vermageren of 
teveel frieten eten), maar ons gewicht zal veranderen want de nieuwe planeet heeft zelf 
wel een andere massa dan de aarde. 

En eigenlijk weten we nog niet helemaal goed hoe die aantrekking door twee massa’s juist 
gebeurt (vergeet niet dat de voorwerpen elkaar niet moeten aanraken om de kracht te 
voelen!). 

Voor elektrische en magnetische krachten weten we dat wel, maar voor de gravitatiekracht 
is dat nog niet helemaal duidelijk. Daarom moeten we moeilijke experimenten uitvoeren, 
zoals die in CERN. Daar probeert men het ontstaan van ons heelal, de Big Bang, na te 
bootsen omdat we dan misschien kunnen begrijpen hoe die gravitatiekracht ontstaan is.

Opmerking: elektrische en magnetische krachten kunnen ook afstotend werken, de 
gravitatiekracht niet, die is altijd aantrekkend.
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Met dank aan prof. dr. Dominique Schryvers van Universiteit Antwerpen 
voor het nalezen, bewerken en verbeteren van de eerste twee pagina's van deze lesfiche, 

en het toevoegen van een derde pagina informatie over zwaartekracht.

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be
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Met een proef kunnen we de rode kleur van Mars nabootsen.

1. Vul een ovenschaal half met zand

2. Doe de handschoenen aan en versnipper met een schaar de staalwol tot stukjes van 2 cm. 
Vermeng ze met het zand.

3. Giet genoeg water in de schaal om het zandmengsel net te bedekken.

4. Laat de schaal op een veilige plaats staan.

5. Controleer elke dag de schaal. Naarmate het water verdampt, voeg je er water bij om het mengsel vochtig te houden.

6. Controleer de schaal na drie dagen weer. Heeft het mengsel al dezelfde kleur als Mars? Vergelijk het met een foto van Mars. 

Inspiratie voor deze proef vonden we in het boek ‘De Ruimte Ontdekken’ van Heather Couper en Nigel Henbest. 
Uitgeverij Tirion, Baarn
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De rode planeet Mars
Mars wordt ‘de rode planeet’ genoemd. Soms kun je Mars met het 

blote oog zien. 

Uitkijken naar een rode stip  tussen de sterren dus!

Mars bestaat net als de aarde uit verschillende elementen. Eén van de elementen is 
ijzer. 

IJzer gaat roesten als het in contact komt met water. Omdat de 
rode kleur van Mars, dezelfde kleur is als roest denken 

wetenschappers dat er op Mars ooit water was. 

Omdat zonder water geen leven mogelijk is, vragen 
wetenschappers zich af of er misschien ook leven is of 
was op Mars.

Hoe komt het dat we denken dat er marsmannetjes bestaan?

Meer dan 100 jaar geleden, toen het nog niet mogelijk was om satellieten 
naar Mars te sturen zag een Italiaanse astronoom met zijn sterrenkijker 

vreemde rechte lijnen op het oppervlak van Mars. 

Hij dacht dat er wezens leefden op Mars die kanalen hadden gegraven om 
water te kunnen verplaatsen. Een natuurlijke rivier of stroom is nooit recht, 

maar de strepen die de astronoom door zijn sterrenkijker zag, waren wel recht. 

Voor hem bestond er geen twijfel meer, er was leven op Mars! 

En het moesten ook slimme mannetjes zijn want ze konden immers reusachtige kanalen 
graven die je zelfs vanaf de aarde kon zien. 

Sindsdien is er al zoveel onderzoek gedaan dat we wel zeker weten dat er op Mars geen 
marsmannetjes zijn.

Hoe zou een marsmannetje er 
volgens jou kunnen uitzien? 

Kijk naar een filmpje waarop je ziet hoe 
robotten op Mars worden gedropt.

Proefje

Filmpje
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2.40. (doen)Kijk naar een filmpje: 
de Rover Spirit rijdt rond op Mars

2.41 (doen) Maak de rode kleur van 
Mars

2.42 (denken) Hoe komt Mars aan 
zijn rode kleur?

Antwoord: de rode kleur komt doordat het ijzer 
op Mars is geroest.

2.43 (doen) Hoe zouden marsmannetjes er 
volgens jou kunnen uitzien?

2.44 (denken) Hoe komt het dat de mensen 
dachten dat marsmannetjes bestaan?

Antwoord: omdat een wetenschapper door zijn 
sterrenkijker rechte lijnen zag op Mars en dacht 
dat de rechte lijnen kanalen waren die door 
levende wezens gemaakt waren, 
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kaarten:

De Rover Spirit op Mars
Bekijk deze en vele andere foto’s van mars op 

www.omagaatderuimtein.be

De marslander: Rover Spirit 

Om te weten of er leven is op Mars werden satellieten naar Mars gestuurd. 

Satellieten zijn voorwerpen die in een baan rond een planeet draaien. 
Het duurde even vooraleer de satellieten in een baan rond Mars konden worden gebracht, maar  eenmaal dat gelukt was, 
konden de satellieten foto’s naar de aarde sturen. 

Zo weten we niet alleen hoe de oppervlakte van Mars eruit ziet, maar kunnen we ook speuren naar leven op Mars.

Wetenschappers wilden niet alleen naar Mars kijken via de satellieten. 

Ze wilden kunnen landen op Mars om op de planeet zelf onderzoek te kunnen doen. Daarom werden met behulp van raketten 
robotjes op Mars gedropt die vanaf de aarde worden bestuurd. 

Op Mars rijden nu robotten rond. Eén van de robotten ‘de Rover Spirit’ lijkt een beetje op Wall-E. 

 Fiche 9

Activiteiten:  

1. staalwol laten roesten in een schaaltje

2. marsmannetjes maken (tekenen of knutselen)

3. kijken naar een filmpje waarop je ziet hoe robotten 
op Mars worden gedropt

Materiaal:  

een ovenschaal

zand 

staalwol

een schaar

plastiek handschoenen

een kan met water 

een kleurenfoto van het Marsoppervlak

Foto’s

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
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Het krater-experiment:          Grote kraters, kleine kraters…waarvan hangt de grootte van een krater af? 

 Dat kunnen we te weten komen met een experiment.

Vul een bakje met witte bloem en strooi er een laagje cacaopoeder over.

Wat vragen we ons af?

als we een grote knikker laten vallen in het bakje, ziet de krater er dan anders uit dan wanneer we een kleine knikker laten vallen?

als we op een stoel gaan staan, en we laten de knikker van een grotere hoogte in het bakje vallen, wat gebeurt er dan met de knikker? 

Ziet de krater er anders uit als we de knikkers laten vallen terwijl we op onze knieën naast het bakje zitten?

Een groter voorwerp maakt een grotere krater dan een kleiner voorwerp. Als je twee dezelfde voorwerpen van een verschillende hoogte laat vallen, zal het 
voorwerp dat van een grotere hoogte valt, een grotere krater maken.

Een meteoriet die op de aarde valt maakt een heel grote krater omdat hij van zo hoog op de aarde valt.
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Kunnen vallende sterren op je hoofd vallen ?
Grote brokken stof en puin in de ruimte, noemen we meteoren. 

Rond onze aarde is een dampkring. Als een meteoor wordt aangetrokken door de aarde komt hij in terecht in 
de dampkring maar daar brandt hij meestal helemaal op. Als dat gebeurt, zien wij vanop de aarde een lichtflits. 

Deze lichtflits noemen we een vallende ster. Een vallende ster is dus geen ster die valt, maar een meteoor die 
opbrandt in de dampkring. 

Soms brandt de meteoor niet helemaal op, maar valt een restje toch nog op de aarde. Dat 
restje noemen we een meteoriet. 

Elk jaar vallen wel 4000 kilogram brokstukken of meteorieten op de aarde. De meeste 
meteorieten vallen natuurlijk in de zee want er is meer zee dan land op de aarde. Dat 
kun je zien op een wereldbol of op een wereldkaart. 

Als een stukje ruimtepuin of een meteoriet op de aarde valt maakt hij een krater in de 
grond. Een krater is een put in de aarde. Maar meestal weet je niet eens of een stukje steen 

op de grond ofwel een stukje aarde, ofwel een stukje steen is, dat vanuit de ruimte op de aarde is 
terechtgekomen. 

De kans dat een meteoriet op je hoofd valt is dus echt wel heel heel klein, één kans op 100 miljoen. 

Kraters maken

Ook op andere planeten of op de maan, kunnen brokstukken uit 
de ruimte grote kraters maken. 

Sommige kraters hebben een aparte vorm. 

Zo is er een spinkrater en een telefoonkrater op Mercurius, en op 
Mars werd een krater gevonden, die lijkt op een lachend gezichtje. 

De krater op Mars, die eruit ziet als een 
lachend gezichtje, kreeg de naam 
“Gallekrater” 

Maak met gips of klei een Gallekrater. 

Op de website vind je een grotere foto van 
de krater.

Proefje

Proefje
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2.45 (doen) Doe het krater-experiment

2.46 (doen) Maak een Gallekrater

2.47 (denken) Wat is een vallende ster?

Antwoord: een vallende ster is een stukje 
p u i n d a t v a n u i t d e r u i m t e w o r d t 

aangetrokken door de aarde. Het stukje puin komt 
in de dampkring terecht waar het opbrandt. Als de 
meteoor opbrandt in de dampkring zie je vanop de 
aarde een lichtflits. De lichtflits die we zien noemen 
we een vallende ster.

2.48 (denken) Wat is een meteoor?

Antwoord: een meteoor is een stuk ruimtepuin dat 
rondzweeft in de ruimte

2.49  (denken) Wat is een meteoriet?

Antwoord: een meteoriet is een stuk ruimtepuin dat 
op de aarde is gevallen.

2.50 (denken) Kan een vallende ster op je hoofd 
vallen?

Antwoord: dat zou kunnen, maar de kans is heel erg 
klein.
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Een Amerikaanse dame, werd bijna 60 jaar geleden "geraakt" door een 
neervallende meteoriet. 

Deze dame is er niet van dood gegaan. Haar foto kwam in de krant en de 
meteoriet werd naar haar genoemd: ze heette Ann Elizabeth Hodges, en de 
meteoriet heet nu de Hodges-meteoriet.

 Fiche 10
Activiteiten:  
1. een experiment: waarvan hangt de grootte van een krater af?

2. kraters maken in klei of gips

Materiaal:  
een bakje om te vullen met bloem

witte bloem 

cacaopoeder

knikkers en andere voorwerpen die je in de bloem kan laten 
vallen

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  

Zoek op het internet verhalen over meteorieten die op het hoofd van een mens op 
aarde zijn gevallen. Hier zijn alvast enkele verhalen:

Een heel klein stukje meteoriet viel nog niet zo lang 
geleden, in 2009, op de hand van de 14-jarige Duitse 
jongen Gerrit Blank. 

De meteoriet viel daarna op de grond en zorgde voor 
een klein kratertje op de stoep. 

Het verhaal kwam in de krant en de jongen werd heel 
beroemd.

In Amerika is een meteoriet op de aarde gevallen die 
zo’n grote krater maakte, dat hij een toeristische 
attractie is geworden. 

De Arizonakrater

De krater is heel diep, zo diep zelfs dat je aan de 
zijkanten ervan kan zien dat de aarde bestaat uit 
verschillende soorten lagen en gesteenten.

Deze krater werd gebruikt als oefenplek door 
toekomstige astronauten.

kaarten:

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
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Activiteiten:  
chemie-proef: een klein raketje lanceren door het 
mengen van stoffen: kennis maken met vaste stoffen, 
vloeistoffen en gassen 

chemie-proef: chemische reactie bij het mengen van 
zuren en basen. 

taal: het begrip ‘oplossen’ van stoffen en ‘chemische 
reactie’

taal: de begrippen ‘zoet’ en ‘zuur’

Materiaal:  
lege filmrolkokertjes (gratis te verkrijgen bij een 
vriendelijke fotograaf)

citroenzuur (haal je bij de apotheker)

suiker, bakpoeder, azijn, water, citroensap,..(vind je in de 
keuken)

koffielepeltjes, glazen, kleine bordjes

1.2. (doen) Maak je eigen brandstof en lanceer 
een raket

1.3.(doen) kijk naar een filmpje waarop je ziet 
hoe een raket wordt gelanceerd.

kaarten: 

3.8 (doen) Doe een lepel suiker in een glas water 
en kijk wat er gebeurt.

3.9 (denken) Wat is de belangrijkste taak van een 
astronaut in de ruimte?

Antwoord: een astronaut is een onderzoeker. Een 
astronaut doet onderzoek in de ruimte.

3.10 (denken) Wat gebeurt er met een klontje suiker als je het 
in de zee gooit?

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   

Wat is een ‘oplossing’ ?

Stop je vinger in een glas water. Hoe smaakt je vinger?
Je vinger smaakt gewoon naar je vinger. Je smaakt het water (bijna) niet.

Stop je vinger in een kopje suiker. Hoe smaakt je vinger nu?
Je vinger smaakt ZOET. 

Doe een lepel suiker in een glas water en roer goed, tot je geen suiker meer kunt zien.

Stop je vinger in het glas met het suikerwater en proef. 
Je vinger smaakt zoet. De suiker is niet weg. De suiker is opgelost in het water.

Neem een glas water en doe er een paar druppels olie in.
Roer goed en kijk wat er gebeurt. Kun je olie oplossen in water?
Nee, de olie blijft bovenop het water drijven.

Onderzoek

Wat doet een astronaut in de ruimte?
Astronauten gaan naar de ruimte om onderzoek te doen. 

Net als Frank De Winne, die onderzoek doet in de ruimte, kunnen we zelf ook onderzoek doen.

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
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Maak je eigen brandstof en lanceer een raket

We maken brandstof met een oplossing van citroenzuur, water en 
bakpoeder.

We maken eerst kennis met drie soorten stoffen: 

vaste stoffen (citroenzuur, bakpoeder)
vloeistoffen (water) 
gassen (koolzuurgas)

Met twee vloeistoffen en een vaste stof maken we een gas. 

In een leeg filmkokerrolletje scheppen we met een lepel, een klein beetje 
water. 

Bij het water voegen we een halve koffielepel citroenzuur. We doen het 
dekseltje op de koker en schudden het mengsel tot het volledig is 

opgelost. 

We hebben een ZUUR gemaakt. 

Bij de oplossing van citroenzuur en water scheppen we een beetje bakpoeder. Het 
bakpoeder noemen we een BASE. We doen snel het dekseltje terug op het kokertje, 
draaien het kokertje om en zetten het op de grond. En dan wachten we tot er iets 
gebeurt...

KNAL ! De koker gaat net als een raket de lucht in !
Je doet deze proef best buiten! 
Het kokertje kan tot meer dan 5 meter hoog schieten.

Tip: Versier je kokertje, maak er een echte raket van!

Hoe komt het dat het kokertje omhoog schiet?

Door het zuur te mengen met de base ontstaat er een gas (koolzuurgas). Het gas wil ontsnappen uit het kokertje, zo ontstaat er een druk op het dekseltje. 
Als de druk van het gas, groter wordt dan de druk die het dekseltje op het kokertje houdt, knalt het dekseltje van het kokertje. 

Omdat we het kokertje met het dekseltje naar beneden op de grond hebben gezet, schiet het kokertje de lucht in.

Wat gebeurt er als je het dekseltje niet goed op het kokertje zet? 

Wat gebeurt er als je meer bakpoeder in het potje doet?

Wat zie je als je het kokertje met het dekseltje naar boven op de grond zet?

Lukt het ook met citroensap? 

Lukt het ook met azijn? 

Hoe smaakt citroen? 

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be   

Kijk naar een filmpje waarop je ziet hoe een raket wordt gelanceerd

Om de ruimte te verkennen worden raketten gebruikt. Een raket die aan de 
zwaartekracht van de aarde wil ontsnappen heeft veel kracht nodig.

Een raket maakt hiervoor gebruik van sterke motoren en brandstof. Die 
brandstof wordt in de motor tot ontbranding gebracht. 

Sterke motoren en brandstof zorgen samen voor een grote stuwende kracht 
naar omhoog.

FILMPJEexperimenteer

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be


 OMA GAAT DE RUIMTE IN!

2.51 (denken) Hoe komt het dat een 
ruimtecapsule warm wordt als ze door de 
dampkring heen vliegt?

Antwoord: de capsule botst met de lucht-en 
gasdeeltjes in de dampkring Die deeltjes 
wrijven tegen elkaar en daardoor komt er 
heel veel warmte vrij, net zoals er gebeurt 

wanneer je heel snel met je handen over je 
benen wrijft.

3.11 (denken) Wat is het verschil tussen 
een astronaut en een kosmonaut?

Antwoord: astronauten zijn ruimtereizigers 
die met de Amerikaanse raketten en de 
Space Shuttle naar de ruimte reizen. 
Kosmonauten zijn ruimtereizigers die met 
Russische raketten naar de ruimte reizen.

4.5 (denken) Wat is een dampkring?

Antwoord: de dampkring is de 
beschermende laag rond de aarde.

1.4 (doen) Maak een capsule waarmee 
een astronaut na een ruimtereis veilig 
kan terugkeren naar de aarde.

1 . 5 ( d e n k e n ) W a a r m e e l a n d e n 
ruimtereizigers veilig terug op de aarde?

Antwoord: astronauten die terugkeren met 
een Space Shuttle landen op een grote landingsbaan. 
Kosmonauten landen met een landingscapsule, voorzien 
van remraketten en parachutes in de Kazachse steppe.

1.6 (denken) Zou jij liever met een ruimtecapsule 
landen in de zee of zou jij liever landen op vaste 
grond. Waarom? 

Materiaal:  
kosteloos materiaal (eierdozen, yohurtpotjes, wc-rolletjes, …)

voor elke box 1 ei (voorzie reserve)

kleine plastiek zakjes

scharen, lijm, veel plakband, bol fijn touw, enz.

een grote zak ballonnen
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kaarten: Hoe keren astronauten en kosmonauten terug naar de aarde?

Een lander is de ruimtecapsule, waarmee astronauten of kosmonauten terugkeren naar de aarde en waarmee ze 
veilig op aarde kunnen landen. De ruimtecapsule is een deel van de raket.

Astronauten die met een Space Shuttle naar de ruimte reisden, keerden met een Space Shuttle terug. Een Space Shuttle 
landt als een gewoon vliegtuig op een grote landingsbaan. Astronauten die met een gewone ruimtecapsule terugkeren 
landen in de zee. Daar worden ze opgevist door een boot. De ruimtecapsule is een deel van de raket.

Frank De Winne keerde na zijn verblijf in het I.S.S. terug naar de aarde met de Russische Sojoez-capsule. Dankzij speciale 
remraketjes en parachutes die aan de capsule waren bevestigd kon Frank veilig en wel landen in de Kazachse steppe. 

Ontwerp je eigen ruimtecapsule waarmee 
ruimtereizigers veilig kunnen landen. 

Maak een dropbox. In onze dropbox vervangen 
we de ruimtereizigers door een rauw ei. De bedoeling 

is dat het ei niet breekt als het op de aarde landt.

Het ei moet goed beschermd zitten en de valsnelheid van 
de ruimtecapsule moet kunnen worden verminderd.
 
Plaats het ei in de dropbox. Laat de dropbox van 
minstens twee meter hoogte naar beneden vallen.

Van hoe hoger een voorwerp naar beneden valt, hoe sneller 
dat voorwerp zal vallen. Dat noemen we de valsnelheid.

Is je ei nog niet gebroken nadat het van twee meter hoogte 
naar beneden is gevallen, laat het dan ook eens vallen 
vanuit het raam van een gebouw. Is het ei nog steeds niet 
kapot, dan heb je een heel erg goede dropbox gemaakt.

Kijk naar een filmpje: hoe landde Frank De 
Winne na zijn ruimtereis terug op de aarde?

Ruimtereizigers die terugkeren naar de aarde komen van 
heel hoog met een enorme snelheid terug naar de aarde. 

De valsnelheid van de capsule moet verminderd 
worden want ruimtereizigers willen natuurlijk niet te 
pletter storten.

Rond de aarde is een dampkring. Die dampkring is een dikke 
laag die de aarde beschermt tegen de hitte van de zon en de 
brokstukken uit de ruimte. 

De ruimtecapsule moet door die dampkring heen geraken. Als 
de ruimtecapsule met zo’n kracht en snelheid door de 
dampkring gaat botst hij tegen de piepkleine lucht-en 
gasdeeltjes van de dampkring.  

De capsule wordt daardoor heel warm. Dat komt door de 
wrijving. De piepkleine deeltjes van de dampkring wrijven 
allemaal tegen elkaar en wrijven ook tegen de capsule. 
Wrijving veroorzaakt warmte.

Wrijf heel hard met je handen op je benen. Voel je dat je 
handen en benen warm worden?.

Zonder speciale hitteschilden zou de capsule helemaal 
opbranden. 
De capsule moet ruimtereizigers ook beschermen tegen de 
hitte.

FILMPJE Proefje
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Maansverduistering

Een maansverduistering komt alleen voor bij volle maan, wanneer de zon, de aarde 
en de maan op één lijn staan, met de aarde in het midden.

De maan weerkaatst het licht van de zon naar de aarde, maar tijdens een 
maansverduistering staat de aarde in de weg en ontvangt de maan geen zonlicht. De maan 
staat dan in de schaduw van de aarde. Bij een maansverduistering krijgt de maan een oranje 
kleur.

In België en Nederland zullen we de eerstvolgende totale maansverduistering kunnen zien op 
28 september 2015.

Ga met de kinderen naar buiten, of kijk door het raam.

! Vraag aan de kinderen of ze weten hoe het komt dat er licht is. Dat komt door de zon. 

Als de zon er niet zou zijn dan zou het op de aarde pikkedonker zijn, net zoals het donker is als je ’s nachts je nachtlampje uit klikt. 
De zon is net als een lamp. Ze schijnt licht naar de aarde. 

Laat de kinderen in een kring zitten, met een voldoende grote diameter, zodat er plaats is om te bewegen in de cirkel. 

Een kind, wiens naam met een Z begint, of iets geels aanheeft of bij zich heeft, mag in het midden komen staan. 
De naam van het kind verandert nu in “Zon”. Verduister de ruimte en geef Zon een zaklamp in de hand zodat het duidelijk is dat Zon licht geeft.
Speld het kind een foto van de zon op, of laat de kinderen op voorhand maskers maken. 

! Stel vragen: ! Welke kleur heeft de zon? (geel) 
! ! ! ! Wat geeft de zon ons? (licht en warmte).

! ! ! ! ! Weet je nog iets over de zon? 

Vervolgens mag een tweede kind erbij komen, bijvoorbeeld een kind wiens naam begint met een A, of groene of blauwe kleren aanheeft. 
De naam van het kind verandert in “Aarde”. Gebruik ook hier een foto, een masker,... 

! Leg uit dat de aarde rond de zon draait, doe dit even voor. Laat Aarde een rondje maken rond Zon. 

Ten slotte mag nu ook een derde kind in de cirkel komen. 
De naam van dit kind verandert in Maan. Laat Maan een rondje draaien rond Aarde. 

KLASACTIVITEIT
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Zonsverduistering
Een zonsverduistering komt voor wanneer de maan in één rechte lijn staat tussen de zon 
en de aarde. Het wordt dan donkerder op de aarde, de temperatuur zakt een beetje en de 
vogeltjes houden zich stil want die denken dat het nacht is.

Als we in België of Nederland een volledige zonsverduistering willen meemaken, moeten 
we wachten tot 7 oktober 2135. Dat is dus nog heel lang... 

Een volledige zonsverduistering komt maar heel zelden voor, slechts eens om de 300 jaar
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Daarna bewegen de drie kinderen tegelijk: Maan draait rondjes rond Aarde, terwijl Aarde rondjes draait rond Zon. Laat de maan niet apart rond de zon draaien, dat is in 
werkelijkheid ook niet zo.

Maansverduistering

Opnieuw staan Zon, Aarde en Maan op 1 lijn, maar ditmaal is het Aarde die ervoor zorgt 
dat Maan geen licht meer krijgt van Zon. Leg uit dat de maan zelf geen licht geeft, maar 
net als een spiegel waar de zon op schijnt, het licht kan afketsen. Daardoor lijkt het alsof 
de maan zelf licht geeft, maar dat is niet zo.

Stel aan Maan volgende vragen:

kun je Zon nog zien? (nee, want Aarde staat er voor)
kun je het licht van de zon nog zien? (nee, want Aarde staat er voor)

Stel Zon volgende vragen:
kun je Maan zien? (nee, want Aarde staat er voor)

Leg uit dat dit een maansverduistering is: de mensen op de aarde (wij dus) kunnen de 
maan nu niet meer zien, omdat ze tijdelijk geen licht meer krijgt van de zon. 

Zonsverduistering

Positioneer de drie kinderen zo, dat Aarde, Zon niet meer kan zien omdat Maan ertussen 
staat. Het onderstaande schema kan je helpen:

                                         

Stel dan aan Aarde, deze vragen:

kun je Zon nog zien? (nee, want Maan staat er voor)
kun je het licht van Zon nog zien? (nee, want Maan staat er voor)

Stel aan Zon deze vragen:
kun je Aarde zien? (nee, want Maan staat er voor)

Leg uit dat dit een zonsverduistering is:  de mensen op de aarde (wij dus) kunnen de zon 
nu niet meer zien. 

We houden hier geen rekening met de grootte van de zon, aarde en maan. In werkelijkheid is de zon immens veel groter dan de aarde, en is de maan veel kleiner dan de aarde.
Je kunt de kinderen een afbeelding tonen waarop deze verhoudingen zijn weergegeven.

We houden hier ook geen rekening met de bewegingen van de aarde om haar as, noch met de schijngestalten van de maan (nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan, laatste kwartier).

OPMERKING
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5.4 (doen) Maak een masker van de zon, de aarde en 
de maan

5.5 (doen) Maak een tekening van de zon, de aarde 
en de maan

5.6 (doen) Zoek foto’s van de zon, de aarde en de 
maan

5.7 (doen) Kijk naar een filmpje van een maans- en 
zonsverduistering

5.8 (denken) Waarom kun je de zon vergelijken met een lamp?

Antwoord: Omdat de zon, net als een lamp, ook licht en warmte 
geeft.

5.9 (denken) Waarom kun je de maan vergelijken met een spiegel?

Antwoord: Omdat de maan, net zoals een spiegel, het licht afketst 
naar een andere plaats.

5.10 (denken) Wanneer kunnen we de maan niet zien, zelfs als 
er geen wolken zijn?

Antwoord: als de zon, de aarde en de maan op één rechte lijn 
staan, terwijl de aarde tussen de zon en de maan staat.

kaarten:

Materiaal:  

een foto van de zon, de maan en de aarde, 
of een tekening, door de kinderen zelf 
gemaakt. Op de website vind je foto’s van 
de zon, de maan en de aarde.

knutselmateriaal voor het maken van 
maskers: karton, stiften, verf, elastiekjes en 
fluorescerende verf en een blacklight.

een zaklamp voor de zon.

Heb je nog vragen? Stuur ze naar info@omagaatderuimtein.be  

Kijk naar een filmpje van een maans- en 
een zonsverduistering

FILMPJE

Deze activiteit kregen we van Volkssterrenwacht Urania.

Volkssterrenwacht Urania organiseert bezoeken, cursussen, 
en heeft een zeer interessante website http://www.urania.be 
waarop je een schat aan informatie en een online Astroshop 
vindt. 

Daarenboven beschikt Urania over de Urania-mobiel : een 
rondrijdend labo waarmee lesgevers van Urania ter plaatse 
komen om je wegwijs te maken in de wondere wereld van de 
ruimte- en de ruimtevaart. 

Met dank aan prof. Marc Gyssens van Universiteit Hasselt voor het 
nalezen van deze lesfiche.

Maskers maken

Hoe ziet de zon eruit?
De zon is een gele ster. Op de zon zie je zonnevlekjes en een zonnevlam. 

Je weet dat de aarde licht en warmte uitstraalt, maar die stralen kun je eigenlijk niet zien. 

Hoe ziet de maan eruit?
Wat vooral opvalt zijn de vele putten en bulten op de maan, dat zijn de maankraters. Maankraters zijn ontstaan doordat 
puin uit de ruimte tegen de aarde is gebotst en putten heeft gemaakt op het oppervlak. 

Op de maan zijn geen bomen en geen water, de maan ziet er stoffig en grijs uit. Helemaal niet zo fleurig als onze aarde.

Hoe ziet de aarde er uit?
De foto’s van de aarde zijn gemaakt vanuit de ruimte. Vanuit de ruimte ziet de aarde eruit als een blauw-groen-grijze bol. 
De blauwe kleur is het water, de andere kleuren zijn rotsen, aarde, bomen, .. 

Knip uit een stevig stuk karton cirkels, niet of knoop aan 
twee kanten een koordje of elastiek, knip twee ogen uit de 
cirkel. Maak van deze cirkels een zon, een maan, een aarde.

Gebruik voor het beschilderen van de maskers 
fluorescerende verf. 

Als de maskers klaar zijn, kun je de maskers beschijnen met 
een lamp. 

Doe daarna in een verduisterd lokaal een blacklight aan en 
laat de kinderen ontdekken wat er gebeurt.

mailto:info@omagaatderuimtein.be
mailto:info@omagaatderuimtein.be
http://www.urania.be
http://www.urania.be
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