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    Handleiding: voorbereiding voor de leerkracht
! !

Het spel “Oma gaat de ruimte in!” is een didactisch aanbod voor leerkrachten die met jonge kinderen het thema “de ruimte” willen verkennen.
Leerkrachten maken een keuze uit de activiteiten die beschreven staan op de lesfiches.

We nodigen iedereen uit dit aanbod samen met ons aan te vullen!

Lesfiches: maak een keuze uit de activiteiten op de lesfiches

Op de lesfiches vind je :

activiteiten met bijbehorende wetenschappelijke uitleg
het antwoord op de speelkaartvragen,
een materialenlijst voor het uitvoeren van de activiteiten

Op een aantal lesfiches wordt ook verwezen naar extra downloads die je eveneens op de 
website vindt. Je kunt deze

gebruiken tijdens de activiteiten of vervangen door iets wat je zelf bedenkt,
of gebruiken tijdens een andere, zelfbedachte activiteit.

Download de lesfiches met opdrachten die je geschikt vindt voor de kinderen in je klas.
Zo stel je zelf een lessenpakket samen waarmee je met kinderen aan de slag kan. 

STAP 1

speelkaarten: maak een keuze

Op elke lesfiche wordt verwezen naar speelkaarten. Op de speelkaarten staan

opdrachten die de kinderen kunnen uitvoeren. 
vragen die de kinderen kunnen beantwoorden.

Download de speelkaarten die je geschikt vindt voor de kinderen in je klas.

                

  
Bedenk je zelf nog een andere activiteit, dan kun je die verwerken tot een opdracht op 
een speelkaart. Download daarvoor een lege speelkaart en schrijf de door jou bedachte 
opdracht op de kaart. 

De kinderen moeten de antwoorden op de vragen zelf vinden door het uitvoeren van de 
opdrachten. Je kunt hen daarbij helpen door hen  tijdens het uitvoeren van de opdrachten 
te wijzen op wat ze leren. 

STAP 2

De brief van Oma, de wings, een briefomslag

Download de brief en de wings en stop alles in een briefomslag. Adresseer deze brief aan de kinderen van je klas. 
Print de wings op etiketten zodat de kinderen deze op hun kleding kunnen kleven, of  maak van de wings een button of badge die de kinderen kunnen opspelden of aan een houwtouw 
hangen.

De kinderen kunnen zelf een logo ontwerpen voor hun ruimtemissie. Zorg er dan voor dat de opdrachtkaart “ontwerp een logo voor je ruimtemissie” aan de stapel wordt toegevoegd. Het 
ontwerpen van een logo wordt beschreven op lesfiche 2. 

STAP 3
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Spelbord, planeten, diploma, dobbelsteen

Download en print voor elk kind een spelbord, de planeten en een diploma.
Print of kleef het spelbord op stevig papier of karton.
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STAP 4

Sterren of sterrenkaartjes

De kinderen verdienen tijdens het spel een heleboel sterren. Deze sterren zullen ze 
tijdens het spel ruilen voor planeten om hun spelbord te vervolledigen. 

Elke speelkaart levert immers per goed antwoord, gegeven door één van de kinderen, 
een ster op voor alle kinderen. De kinderen ontvangen ook allemaal een ster per 
uitgevoerde opdracht.

Je kunt ook op voorhand, samen met de kinderen voldoende sterren stempelen, ponsen, 
knippen,… die later als ruilmiddel zullen dienen. 

Wie geen sterren wil voorzien, kan ter vervanging sterrenkaartjes gebruiken. Op de 
website staan twee voorbeelden die je kunt downloaden:  sterrenkaartjes waarop de 
kinderen, de sterren die ze verdienen kunnen inkleuren, en sterrenkaartjes waarop de 
kinderen een ster kunnen tekenen of stempelen. 

Bepaal zelf op voorhand hoeveel sterren de kinderen voor elke planeet moeten 
verzamelen vooraleer ze deze kunnen ruilen voor een planeet. Je kunt dit doen als volgt: 
verdeel het aantal door jou geselecteerde speelkaarten over de 8 planeten: de planeet 
Jupiter zou bijvoorbeeld tien sterren kunnen kosten terwijl je de kleinste planeet  
Mercurius al zou kunnen bemachtigen in ruil voor slechts drie sterren.

Zorg ook voor een bewaarplaats voor de sterren of de sterrenkaartjes. De kinderen 
moeten immers eerst een voldoende aantal sterren hebben verzameld vooraleer ze die 
kunnen ruilen voor een planeet. In tussentijd kunnen ze de sterren of de sterrenkaartjes 
bijhouden in een sterrendoosje. Op lesfiche 3 vind je hiervoor een aantal tips.

STAP 5

Zorg voor een dobbelsteen en een poster van het zonnestelsel

De speelkaarten zijn onderverdeeld in zes thema’s. Elk thema heeft niet alleen een eigen 
kleur, maar ook een eigen nummer. Je kunt dus om het even welke dobbelsteen 
gebruiken. Je kunt natuurlijk ook zelf een dobbelsteen maken. 
Op lesfiche 3 vind je tips voor het maken van een dobbelsteen.

De poster van het zonnestelsel dient als visuele ondersteuning voor het correct kleven 
van de planeten op het spelbord. Op de website vind je voorbeelden van geschikte 
posters en waar je ze kunt aanschaffen. Op de website staan ook foto’s van het 
zonnestelsel die je kunt downloaden en gebruiken.

Start van het spel

Laat de kinderen in een kring zitten en toon de briefomslag. De brief is geadresseerd aan de kinderen van de klas. Wat zou er in deze brief staan? Wie zou deze brief hebben gestuurd?
Laat een van de kinderen de briefomslag openen en lees de brief voor. Na het voorlezen van de brief vraag je de kinderen of zij Oma willen helpen.

Om Oma te kunnen helpen zullen de kinderen een astronautenopleiding moeten volgen. De kinderen krijgen elk een wing die ze op hun kledij kleven of spelden.
Ze zijn nu astronauten-in-opleiding,  klaar om het spel te spelen.

STAP 6

STAP 7
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Start: wat vertel je aan de kinderen?

Geef elk kind een spelbord en, als je gekozen hebt om i.p.v. 
aparte sterretjes, de sterrenkaartjes te gebruiken,  ook een 
serie van 8 sterrenkaartjes. Elk sterrenkaartje mag later 
worden geruild voor één van de 8 planeten. 

Geef elk kind ook een sterrendoosje waarin ze hun sterren of 
sterrenkaartjes kunnen bewaren, of zorg ervoor dat de 
kinderen op de eerste dag de opdracht “maak een 
sterrendoosje” kunnen uitvoeren.

Leg uit dat het spelbord niet volledig is. Er ontbreken stukjes. 
Die stukjes noemen we planeten. Wat planeten zijn zullen ze 
leren tijdens het spel.

De kinderen zullen de ontbrekende planeten moeten kopen 
met sterren die ze verdienen tijdens de astronautenopleiding.

Ze kunnen sterren verdienen door heel veel opdrachten uit te 
voeren en heel veel vragen te beantwoorden. Met die sterren 
kunnen ze dan planeten kopen. 

Vertel hoeveel sterren 
elke planeet kost  De 
sterren zullen worden 
uitgedeeld op het einde 
van elke dag. 

De kinderen zullen op 
het einde van de dag, 
elk apart, zelf mogen 
kiezen welke planeet ze 
met die sterren willen 
kopen. De k inderen 

mogen dus volgorde zelf bepalen.

De kinderen moeten alle planeten verzamelen. Als het bord 
volledig is, en alle planeten op het spelbord zijn gekleefd, is 
hun astronautenopleiding voltooid en krijgen ze hun 
astronautendiploma.  

Op het diploma staat een geheime code. Dankzij die code 
zullen ze te weten komen wat er met Oma aan de hand is, en 
hoe ze Oma zullen kunnen helpen.

Handleiding: het spel

Het spelverloop

Je hebt op voorhand een lessenpakket samengesteld:

activiteiten gekozen die op de lesfiches worden beschreven
de bijhorende speelkaarten met opdrachten en vragen uitgezocht
de speelkaarten gesorteerd per thema op gedekte stapels gelegd, op een plaats waar ze zichtbaar en 
bereikbaar zijn voor de kinderen, vb. in het midden van de kring.

Er zijn zes thema’s, elk thema heeft een eigen kleur en nummer. Het spel wordt gespeeld met de hele klas.

Eén van de kinderen gooit met de dobbelsteen.
De gegooide kleur of het aantal ogen komt overeen met één van de zes thema’s. Het kind dat gegooid heeft met de 
dobbelsteen, mag een speelkaart nemen van de stapel met dezelfde kleur of hetzelfde nummer.

De vragen of opdrachten op de speelkaarten worden voorgelezen. 

Leg uit dat de antwoorden op de vragen pas op het einde van de dag moeten worden beantwoord. Er moeten eerst 
voldoende opdrachten van de stapels worden getrokken. De kinderen herkennen de opdrachtkaarten door het 
symbooltje “handje” op de kaart.

Leg of zet na het voorlezen, de speelkaarten met opdrachten open op een rijtje. De speelkaarten met vragen, 
herkenbaar aan het symbooltje “hersenen” worden op een apart stapeltje gelegd.

Als na het gooien met de dobbelsteen een gele omaspeelkaart wordt genomen, dan moet de opdracht op de 
omaspeelkaart onmiddellijk worden uitgevoerd. Deze speelkaarten worden ook op een apart stapeltje gelegd want 
ook voor deze opdrachten krijgen de kinderen op het einde van de dag een welverdiende ster. 

Zo ontstaan er drie pakjes speelkaarten:

speelkaarten met vragen die ’s avonds moeten worden beantwoord.
speelkaarten met opdrachten die moeten worden uitgevoerd.
omaspeelkaarten met speelkaarten die door de kinderen al onmiddellijk werden uitgevoerd.

Er wordt verder gegooid tot er een volgens jou voldoende aantal opdrachtkaarten van de stapels zijn genomen. 

Er zijn verschillende soorten opdrachten:

opdrachten die nog dezelfde dag kunnen worden uitgevoerd, 
opdrachten die verspreid kunnen worden over meerdere dagen, 
opdrachten waarvoor je, samen met de kinderen afspraken kan maken: vb. een bezoek brengen aan het 
planetarium, iemand interviewen, een expert uitnodigen, enz.
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De dagafsluiting: sterren innen en ruilen voor planeten

Op het einde van de dag komen de kinderen weer samen zitten. 
Ze hebben hun spelbord en hun sterrendoosje bij zich, al dan niet 
gevuld met sterrenkaartjes of sterren die ze al hebben verzameld 
tijdens de vorige dagen.

Om het spelbord te kunnen vervolledigen moeten de kinderen planeten 
kopen die ze op hun spelbord kleven. De planeten worden gekocht met 
sterren die ze tijdens de dagafsluiting ontvangen. 

Elk kind van de klas ontvangt een ster, of mag een ster kleuren of 
stempelen op één of meerdere sterrenkaartjes: 

voor elk correct antwoord op een vraag die wordt voorgelezen, 
en waarvoor het bewijs geleverd is.

voor elke opdracht die is uitgevoerd die dag (vergeet de 
Omakaarten die ’s ochtends al werden uitgevoerd niet).

De kinderen die al een planeet willen kopen met de sterren die ze 
hebben gekregen, mogen dat nu doen. Laat de kinderen zelf kiezen 
welke planeet ze willen kopen en op hun spelbord kleven.

Duur van het spel 

Je bepaalt zelf de duur van het spel : hoe meer opdrachten je selecteert, hoe langer het spel zal duren.  

Je bepaalt door het zelf selecteren van speelkaarten ook zelf de moeilijkheidsgraad van zowel de 
opdrachten als de vragen.

Je kunt bijvoorbeeld de opdracht  “breng een bezoek aan het planetarium” selecteren, waarna je 
een heleboel vragen kunt laten beantwoorden. 

Je kunt bijvoorbeeld de opdracht “maak je eigen zonnestelsel” zowel met een kortdurende 
activiteit als een langdurende activiteit invullen:  een tekening laten maken, een compleet 
zonnestelsel knutselen, …

Je kunt bijvoorbeeld na een project over de ruimte en ruimtevaart, enkel speelkaarten met vragen 
selecteren, en met deze speelkaarten een quiz spelen. Dan worden er geen opdrachten 
uitgevoerd, maar is het spel een herhaling van de leerstof. 

Tijdens een langer durend ruimteproject kan elke dag starten met een ochtendoverleg:  de kinderen 
gooien met de dobbelsteen en nemen nieuwe kaarten van de stapels. Nadat er opnieuw voldoende 
kaarten staan uitgestald wordt weer beslist welke opdrachten zullen worden uitgevoerd die dag. Dat 
kunnen ook opdrachten zijn op speelkaarten die al eerder zijn getrokken, maar nog niet werden 
uitgevoerd.

Daarenboven kun je de stapels tijdens het projectverloop ook blijven aanvullen of kaarten vervangen door 
andere. Je kunt ook van elke soort lege kaarten downloaden en die zelf invullen met vragen en 
opdrachten die je zelf bedenkt. 

Einde van het spel

Als alle planeten op het spelbord zijn gekleefd ontvangen de kinderen een diploma. 
Hun astronautenopleiding is voltooid. 

Ze zijn klaar om Oma te helpen.

Hierna start het overleg:  lees nog eens alle opdrachten die op 
het rijtje klaar staan voor en overleg met de kinderen welke 

opdrachten ze die dag zullen uitvoeren.

Leg uit dat elke opdracht op het einde van de dag een ster zal 
opleveren voor alle kinderen. Leg ook uit dat de kinderen, nadat ze de 
opdrachten hebben uitgevoerd, misschien ook al wel een aantal vragen 
zullen kunnen beantwoorden. Ook voor elk goed antwoord zullen ze een 
ster ontvangen. 

Als een kind het antwoord op een vraag, al meteen na het voorlezen kan 
geven, dan moet dat kind tijdens de loop van de dag bewijzen verzamelen. 

Op het einde van de dag wordt dit antwoord goedgekeurd of 
verbeterd.

Na het ochtendoverleg starten de activiteiten die je samen 
met de kinderen hebt gekozen voor die dag. De overige 
kaarten blijven gewoon in het rijtje staan. Je kunt elke dag n
nieuwe kaarten onder de stapels mengen. Zo kun je het spel 

blijven sturen en tijd voorzien voor het klaarzetten van 
materiaal.



 OMA GAAT DE RUIMTE IN!  HandleidingPag. 5/5

Oma is vertrokken naar de ruimte en is daar nu 
helemaal alleen. 

Haar hele leven lang droomde Oma ervan, eens 
naar de ruimte te kunnen reizen.  Oma had een 
heleboel verhalen gehoord over UFO’s en groene 
ruimtemannetjes en was heel nieuwsgierig 
geworden. Ze wilde wel eens weten hoe andere 
ruimtebewoners eruit zien, waar ze wonen, en ze 
wilde ze opzoeken. Oma is in de ruimte op zoek 
naar ander leven. 

Het doel van ruimtereizen is niet alleen te weten 
komen hoe het heelal is ontstaan, maar ook te 
zoeken naar buitenaards leven, of naar een planeet 
waar menselijk leven mogelijk is. De aarde blijft niet 
eeuwig bestaan. 

Oma vertoeft nu al een heel lange tijd in de ruimte 
maar nergens kan ze leven bespeuren. In de ruimte 
is het zwart en donker en bibberkoud. Je hoort er 
niets, je ziet er niets, je ruikt er niets. Oma is er 
helemaal alleen.

Oma komt tot het besef dat ze nog heel lang alleen 
in de ruimte moet reizen om zelfs maar een planeet 
tegen te komen. De planeten die ze vanop de aarde 
met haar telescoop kon zien, daarvan weet ze al dat 
daar geen ruimtemannetjes wonen en dat er ook 
geen leven mogelijk is. Oma wil niet meer verder 
zoeken. Oma wil terugkeren naar de aarde.

Astronauten die naar de ruimte reizen kijken heel erg 
uit naar hun ruimtereis. Maar uit interviews met 
astronauten weten we dat één probleem steeds 
terugkeert: astronauten krijgen heimwee. Ze krijgen 
heimwee naar hun familie, naar de mensen van wie 
ze houden. We weten ook uit interviews dat het beeld 

van de aarde, gezien vanuit de ruimte, het beeld is 
dat bij astronauten de grootste indruk nalaat: 
astronauten kijken het liefst naar de planeet waarop 
ze wonen.

Oma is nu heel ver van de aarde verwijderd… ze 
kan de aarde niet meer zien. Ze sterft bijna van 
eenzaamheid!

Oma zit huilend in haar capsule. Ze heeft nu toch 
zo’n heimwee naar haar vrienden, naar de groene 
aarde met de bomen, de bloemen, de wind die haar 
haar doet opwaaien, de maan die ze vanuit haar 
bed kan zien, de wolken waarnaar ze urenlang kan 
kijken, die langzaam vooruitschuiven en waarin ze 
soms schaapjes ziet.. Oma mist het allemaal. 

  

Handleiding: Wat is er aan de hand met Oma?

Je wilt natuurlijk weten wat er met Oma aan de hand is?  Zonder de geheime code kom je dat niet te weten. De code staat op het diploma.
Als je de code intikt op de website kom je dit te weten:

Hoe dit project kan groeien door samen te werken….

Stuur ons je lesideeën voor nieuwe opdrachten en stuur ons de 
ervaringen en foto’s van de activiteiten met de kinderen uit jouw klas. 

Zo kunnen we, met vermelding van jouw naam, jouw ideeën en tips 
verwerken tot nieuwe lesfiches, nieuwe vragen en opdrachten op de 
speelkaarten.

Stuur ons foto’s, gemaakt tijdens de duur van je ruimteproject. Deel 
je kennis met anderen en help mee om deze site te laten uitgroeien 
tot een echt uitwisselingsforum met ideeën en lestips!

Hoe kunnen de kinderen haar helpen?

Oma is al zo lang onderweg dat het nog wel een hele tijd zal duren 
vooraleer ze weer terug is in haar huisje.

De kinderen kunnen haar helpen door tekeningen en foto's te sturen. 
Door haar een brief te schrijven en te vertellen wat ze hebben gedaan 
in de klas tijdens het Oma-ruimtespel.  

Daar zal Oma van opkikkeren zal ze zich vast niet meer zo eenzaam 
en alleen voelen.  

Nee… Oma is niet geschikt om in de ruimte te leven en bedenkt 
daarbij dat we heel veel zorg moeten dragen voor onze planeet, om 
ervoor te zorgen dat de aarde nog heel lang kan bestaan.

Wij zetten alles  op de website en sturen de beelden, teksten en 
geluidsopnames door naar Oma.

Bezoek: www.omagaatderuimtein.be
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