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Uitgewerkte lessuggesties
1. Op verkenning in de ruimte

2. Fly me to the moon

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pagina’s 2 en 3.
• Motivatie
Deze Kits staat volledig in het teken van ruimtevaart.
Je komt heel wat te weten over de geschiedenis van de
ruimtevaart, hoe de eerste raketten ontstonden, hoe de
eerste landing op de maan verliep, waarom er veel dieren
naar de ruimte gestuurd zijn en nog veel meer. Wanneer
je de werkwijze volgt, de werkbladen maakt en verbetert
met de verbetersleutel word jij een echte ruimte-expert!
Veel plezier!
• Doelstellingen
- Je weet waarom de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een
doorbraak in de ruimtevaart.
- Je weet hoe men tot de eerste raket gekomen is en welke
mannen daarbij een belangrijke rol gespeeld hebben.
- Je kan iets meer vertellen over de eerste reis naar de maan.
- Je kent enkele Belgische astronauten.
- Je bent creatief: je tekent jezelf als astronaut.
• Werkwijze
- Instap: Doe de ruimtequiz op de website van Schooltv:
https://schooltv.nl/link/de-ruimte/#q=%22ruimtevaart%22
- Kern: Lees de eerste drie pagina’s van je Kits. Bekijk
ook dit filmpje: https://schooltv.nl/video/mens-op-demaan-een-grote-stap-voor-de-mensheid/#q=%22ruimtevaart%22 Los daarna de werkblaadjes op. Verbeter de
antwoorden aan de hand van de verbetersleutel. Veel succes!
- Slot: Bekijk nu ook dit filmpje: https://schooltv.nl/video/
de-ruimte-in-als-toerist-ruimtetoerisme-in-de-toekomst/#q=%22ruimtevaart%22 Stel je voor: Je gaat een
ruimtereis maken. Teken jezelf in een ruimtepak. Je kan
je gezicht uitknippen van een foto en dat op je tekening
kleven. Via dit filmpje ontdek je hoe een astronaut gekleed
gaat: https://schooltv.nl/video/wat-draagt-een-astronauteen-speciaal-pak-voor-in-de-ruimte/#q=%22ruimtevaart%22 Teken ook de raket waarmee je je ruimtereis zal
maken. Wat is de naam van deze raket?
Op je reis heb je een ontmoeting gehad met een buitenaards
wezen. Maak er een tekening van en geef ook enkele kenmerken. Bijvoorbeeld: lief, agressief, zweet veel, enz. Laat je
creativiteit de vrije loop.
• Meer informatie
https://www.spacepage.be/
https://www.sterrenkids.nl/

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pagina 4.
• Motivatie
De volledige Kits-krant heeft als thema ruimtevaart,
een onderwerp dat veel jongeren interesseert. In tegenstelling tot de eerste drie pagina’s, vinden we op pagina
4 artikels die over het heden en de toekomst gaan, met
name ‘Ruimtetoerisme’, ‘Ruimtevaart van morgen’ en
‘2020: het Marsjaar?’. De mogelijkheden om het heelal
te bestuderen, evolueren zeer snel. Zelfs het commercialiseren van ruimtereizen komt dichterbij. Deze artikels
geven ons een blik op de (nabije) toekomst van de ruimtevaart in het algemeen. Dit werkblad kan gebruikt worden tijdens een les PAV of Aardrijkskunde.
• Doelstellingen
- De leerlingen maken een synthese van een artikel in één
zin.
- De lln. zoeken informatie in het artikel en op het internet
op.
- De lln. bedenken een eigen naam voor een Europese
ruimtevaarder.
- De lln. formuleren een mening over een bepaalde stelling.
• Werkwijze
- Instap: Laat de leerlingen dit filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=g_dLcHPgE6A.
Het geeft al een kleine impressie van de toekomst.
- Kern: Bij de eerste opdracht is het de bedoeling dat de
leerlingen de artikels zelfstandig lezen en ondertussen
kernwoorden opschrijven. Aan de hand van de kernwoorden maken ze in één zin een synthese van het artikel. Voor
de tweede opdracht maken de leerlingen gebruik van de
Kits-artikels en van het internet. Ze zoeken uit welke termen bij elkaar horen en kleuren ze in de gevraagde kleur.
Voor de derde opdracht moeten de leerlingen informatie
zoeken in de artikels. Bij de laatste opdracht moeten ze zelf
nadenken of ze een ruimtereis zouden willen maken, en
waarom wel of niet. De leerlingen kunnen zich ook aan de
tip wagen!

Sleutel bij de werkbladen
1. Op verkenning in de ruimte

2. Fly me to the moon

1. blauw, rood, groen, groen, rood, blauw, rood, blauw,
groen, blauw, blauw, groen
2. Adolf Hitler - Hij was geïnteresseerd in het ontwikkelen
van oorlogswapens (WO II). Hij gebruikte raketten voor
aanvallen op doelwitten van zijn vijanden.
3. Niemand wist of een mens levend kon terugkeren naar
de aarde. Daarom durfde geen enkele mens het te wagen.
4. Russische – Laika – Oktoberrevolutie – staat – Amerika
– aarde – overleefd
5. 12 april 1961 – Joeri Gagarin – Er doen verhalen de ronde dat verschillende Russen verdwenen zijn tijdens ruimtevluchten. Men wou niet nog een mislukking riskeren,
en daarom zou de ruimtevlucht van Gagarin in scène
gezet zijn. We weten niet of dit waar is, of niet.
6. a. De eerste (Amerikaanse) bemande reis naar de maan
startte die dag. – b. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins – c. 4 dagen – d. De naam van de maanlander. Deze verliet het ruimtevaartuig om op de maan
te landen. – e. Neil Armstrong, hij zei deze woorden
toen hij zijn eerste stappen op de maan zette. ‘Dat is
een kleine stap voor een mens, een reuzensprong voor
de mensheid.’ – f. Aldrin en Armstrong namen foto’s,
verzamelden bodemstalen en plantten een Amerikaanse
vlag. – g. De terugreis naar de aarde verliep probleemloos. Op 24 juli 1969 landden de drie astronauten in de
Grote Oceaan.
7. Voor ruimtevaarders met de Chinese nationaliteit gebruiken we de term taikonaut, voor Russen de term kosmonaut en voor Amerikanen of ruimtereizigers van nog
een andere nationaliteit de benaming astronaut.
8. Dirk Frimout en Frank De Winne: twee Belgische astronauten.

1. a. – c. eigen antwoorden / d. het heden en de toekomst
2. a. blauw: a, d, j, k – rood: b, f, h, l – geel: c, e, g, i – b.
eigen antwoord
3. a. De gigantische uitstoot van broeikasgassen heeft een
heel negatieve invloed op milieu en klimaat. – b. Voor
het behoud van de mensheid. De aarde is kwetsbaar, en
de mens heeft alleen maar deze planeet. Er is nog geen
planeet B.
4. eigen antwoord

3. Kits Nieuwsquiz 16
1. b – 2. c – 3. b – 4. b – 5. a - 6. b – 7. a – 8. c

Op verkenning in de ruimte (1)
1. De geschiedenis van de raket
Kleur blauw wat bij de eerste foto hoort, rood wat bij de tweede hoort en groen wat bij de derde hoort.

Robert Hutchings Goddard

Konstantin Tsiolkovski

Wernher von Braun

doof
In 1923 liet hij de eerste raketmotor met vloeibare brandstof draaien.
WO II zorgde voor een doorbraak in de ruimtevaart.
Duitsland en Verenigde Staten
Verenigde Staten
Rusland
In 1926 voerde een raket een vlucht uit van 2,5 seconden,
met een snelheid van 95 kilometer per uur en tot op een hoogte van 56 meter.
een hoogleraar wis- en natuurkunde
Een wetenschapper die meewerkte om oorlogswapens te ontwikkelen.
De vader van de rakettechniek.
Hij legde de basis voor een raket die de ruimtevaart mogelijk zou maken.
Hij slaagde er in 1942 in om een raket tot in de ruimte te krijgen.
2. Wie is deze man?
Hij begreep de mogelijkheden van raketten,
Bron: Encyclopædia Britannica.

maar was niet geïnteresseerd in ruimtevaart.
Waar was hij dan wel in geïnteresseerd?

Op verkenning in de ruimte (2)
3. Waarom liet men eerst raketten met planten en dieren naar de ruimte gaan?

4. Hond in de ruimte - Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit:
Russische – Oktoberrevolutie – Amerika – overleefd – Laika – staat – aarde

hond die in de ruimtevaart wereldberoemd werd,

De
is

In 1957 vierden de Russen 40 jaar

(het feest van de

,

). Ze wilden aan de wereld tonen dat ze meer in hun

mars hadden dan

Ze lieten een satelliet met Laika rond de

cirkelen. Laika heeft de ruimtereis niet
5. In de geschiedenisboeken staat dat de man op de foto de eerste mens was die de ruimte in ging.
Wanneer was dat?
Zijn naam:
Klopt het wat in de geschiedenisboeken staat? Of is het fake news?

6. a. Wat gebeurde er op 16 juli 1969?

© AP

b. Wie nam deel aan de reis?

c. Hoe lang waren ze onderweg om hun bestemming te bereiken?

d. Wat is de Eagle?

Op verkenning in de ruimte (3)
e. Wie zei: ‘That’s one small step for a man, one giant leap for mankind’? Wat betekent het?

f. Wat deden de eerste mannen op de maan?

g. Hoe verliep de terugreis?

7. Wat is het verschil tussen een taikonaut, een astronaut en een kosmonaut?

© NASA

8. Wie zijn deze twee mannen?

Fly me to the moon (1)
1. Lees aandachtig de drie artikels op pag. 4 van je Kits.
Beschrijf nu in één zin waarover elk artikel gaat.
Doe dit in je eigen woorden.
a. Ruimtetoerisme:

b. Ruimtevaart van morgen:

c. 2020: het Marsjaar:

d. Waarover gaan deze artikels?
Omcirkel wat juist is.
Ï het verleden

Ï het heden

Ï de toekomst

2. Ruimteprogramma’s.
Voor deze opdracht maak je gebruik van informatie uit je Kits en van het internet.
a. Duid aan welke ruimtevaartbegrippen bij welk land horen.
Ï VS = blauw
Ï Rusland = rood
Ï China = geel
a. astronaut

b.

e. Shenzhou

f. Joeri

i.

5

c. Yang

Gagarin

j. Mercure

MR3

Liwei

d.

g. taikonaut

h. Voztok

k. Alan

l. kosmonaut

Shepard

b. Ook Europa heeft een ruimteprogramma. Europese ruimtevaarders noemen we astronauten.
Deze naam wordt ook gebruikt voor ruimtevaarders uit de VS.
Kan je een originelere naam verzinnen voor de Europese ruimtevaarders?
Wees creatief!

1

Fly me to the moon (2)
3. Ruimte en klimaat
a. Waarom zijn klimaatactivisten niet opgezet met ruimtetoerisme?

b. Waarom moet de mens de ruimte blijven verkennen? Geef een reden die gerelateerd is aan de manier
waarop we met onze planeet omgaan.

4. Stel dat ruimtereizen binnen tien jaar een pak goedkoper zijn dan nu.
Zou jij dan graag zo’n reis maken?
Waarom wel of niet?

Tip: Zoek de moeilijke woorden (vetgedrukt) op.

Kits Nieuwsquiz 16
Sluit aan bij de Kits-krant van 28 mei 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Wat is geen taak van de dampkring?
a. Hij houdt de temperatuur op aarde aangenaam.
b. Hij zorgt ervoor dat de aarde in de ruimte blijft zweven.
c. Hij beschermt ons tegen de gevaarlijke straling van de zon.
2. Met welke uitvinding zorgde Conrad Haas in de 16de eeuw voor spektakel?
a. met een bamboekoker die gevuld werd met een salpetermengsel
b. met een heteluchtballon
c. met een raket van papier en lindehout
3. Wanneer slaagde een uitvinder erin om een eerste raket tot in de ruimte te krijgen?
a. tijdens de Eerste Wereldoorlog
b. tijdens de Tweede Wereldoorlog
c. tijdens de Koude Oorlog

5. Met welk ruimtevaartuig vloog de eerste mens naar de maan?
a. met de Columbia
b. met de Eagle
c. met de Apollo 13

Foto Pexels

4. Welke dieren deden dienst als eerste passagiers in de ruimte?
a. katten, honden en slangen
b. honden, apen en vliegjes
c. apen, katten en vogels

7. Wat gaat de Europese Rosalind Franklin-rover op Mars doen?
a. Hij gaat op zoek naar sporen van leven.
b. Hij gaat onderzoek doen naar het klimaat op Mars.
c. Hij gaat foto’s van de omgeving maken.
8. Waarom is de zomer van 2020 een goed moment om missies naar Mars uit te voeren?
a. Er zijn in die periode weinig kometen en asteroïden in de buurt.
b. Het is dan zomer op Mars. Tijdens de wintermaanden is het te koud voor de robots.
c. De afstand tussen de aarde en Mars is dan het kleinst.

Foto Wikipedia

6. In welk jaar werd de eerste vrouw door Rusland de ruimte in geschoten?
a. in 1961
b. in 1963
c. in 1965

