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LES 3 Kijken naar de aarde

Tijdsduur  60 minuten
Kerndoelen  1, 4 en 50
Lesdoelen  Leerlingen leren:
 - werken met Google Maps
 - een kaart van Google Maps lezen en interpreteren
 - satellietfoto’s bestuderen

Benodigdheden   Werkblad Kijk op de aarde
 - computers met internet
 Werkblad Satellietbeelden
 - knipbladen Satellietbeelden, bij voorkeur in kleur
 - foto Infrarood foto
 - foto Valse kleurenbeeld
 - computers met internet
 - filmpje Earth view from ISS window
 - scharen
 - lijm
 - grote vellen stevig papier

Voorbereiding  Kopieer de knipbladen Satellietbeelden voor groepjes van vier 
leerlingen. Als het kan in kleur. U kunt de leerlingen ook  
individueel de beelden en teksten geven.

  Zet het filmpje Earth view from ISS window klaar.
 De foto’s bevinden zich aan het einde van de les en op de  
 lespagina op www.ruimtevaartindeklas.nl

THEMA 1  MENS & AARDE

Bespreek	met	de	leerlingen	dat	de	foto’s	die	ze	gaan	bekijken,	gemaakt	zijn	door	
satellieten	of	vliegtuigen.	Vertel	de	leerlingen	dat	je	op	deze	foto’s	alles	van		
bovenaf	ziet.	Hoe	zou	de	klas	eruitzien	van	bovenaf?	Teken	samen	met	de	leerlin-
gen	een	plattegrond	van	de	klas	op	het	bord.	Waarom	zie	je	de	muren	niet	als	je	

van	bovenaf	kijkt?
Vervolgens	maken	de	leerlingen	de	opdrach-
ten	van	het	werkblad	Kijk op de aarde	met	
behulp	van	Google	Maps	op	een	computer.	
Bespreek	na	afloop	de	antwoorden	die		
gevonden	zijn.	Kom	samen	tot	de	conclusie	
dat	het	blauw	meestal	water	is,	groen	gras	
en	bos,	rood/	grijs	huizen,	en	grijs	wegen.		
De	rechthoeken	op	de	weg	zijn	auto’s.	
	

Werkblad Kijk op de aarde  [30 minuten]
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Inleiding
Start	met	een	kort	filmpje	Earth view from ISS window zonder	introductie.	Dit		
filmpje	staat	op	www.ruimtevaartindeklas.nl.
Het	filmpje	laat	versneld	zien	hoe	de	aarde	vanuit	een	raampje	in	het	ISS	te	zien	is.
Let	ook	op	de	meedraaiende	zonnepanelen!	Zien	de	leerlingen	dat	ook?
Stel	na	afloop	onderstaande	vragen:
•	 	Wat	zie	je	op	het	filmpje?
•	 	Wat	zag	je	van	de	aarde?
•	 	Waar	worden	satellietbeelden	voor	gebruikt?	

Vertel	de	leerlingen	dat	satellietbeelden	foto’s	of	beelden	zijn,	gemaakt	in	de	ruim-
te	door	een	satelliet.	Het	zijn	vaak	foto’s	van	de	aarde.	De	beeldgegevens	worden	
digitaal	opgeslagen	in	pixels.	De	eerste	satellietfoto’s	hadden	een	pixelgrootte	van	
enkele	kilometers.	Nu	is	de	pixelgrootte	van	veel	satellietfoto’s	enkele	meters.	
Door	internet	zijn	satellietbeelden	voor	iedereen	beschikbaar.	Bijvoorbeeld	bij		
Google	Earth.	

Laat	de	leerlingen	de	Infrarood foto	en	het Valse kleurenbeeld	zien.	Een	satelliet-
beeld	is	niet	altijd	een	foto.	Een	satellietbeeld	kan	ook	gemaakt	worden	op	basis	
van	meetgegevens	van	een	satelliet.	Valse	kleurenbeelden	en	infraroodbeelden	zijn	
daar	een	voorbeeld	van.
De	infraroodfoto	laat	de	temperatuurverschillen	op	aarde	zien,	de	foto	met	het	
valse	kleurenbeeld	de	verdeling	van	de	zwaartekracht.

Werkblad Satellietbeelden
Geef	de	leerlingen	het	werkblad	en	de	knipbladen	Satellietbeelden.	De	leerlingen	
knippen	de	satellietbeelden	en	teksten	uit	en	zoeken	deze	bij	elkaar.
Daarna	plakken	ze	deze	bij	elkaar	op	een	groot	vel	papier.	De	leerlingen	hebben	
negen	foto’s	en	acht	teksten.	Welke	tekst	past	bij	twee	verschillende	foto’s?	
Bespreek	na	afloop	met	de	leerlingen	de	resultaten.	Wat	is	de	leerlingen	opgeval-
len?	Zijn	de	beelden	altijd	duidelijk?	Wat	is	ze	opgevallen	aan	de	kleuren	op	de	
foto’s?	

Antwoorden:
foto	A	–	tekst	8,	 foto	B	–	tekst	3,	 foto	C	–	tekst	7,	 foto	D	–	tekst	4,	 foto	E	–	tekst	2,	
foto	F	–	tekst	5,	 foto	G	–	tekst	2,	 foto	H	–	tekst	1,	 foto	I	–	tekst	6

LES 3 KIJKEN NAAR DE AARDETHEMA 1  

Werkblad Satellietbeelden  [30 minuten]
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WERKBLAD kijk op de aarde

GROEP                                                                                NAAM                                                                                         

THEMA 1  LES 3  kIJkEN NAAR DE AARDE 

De invloed van de mens op de aarde is 
goed te zien vanuit de ruimte.  
De steden zijn bijvoorbeeld duidelijk te 
onderscheiden als lichte stippen in het 
donker. 

Wat leer je? 
- Je leert werken met Google Maps;
- Je leert kaarten lezen en begrijpen.

Wat heb je nodig?
- computer met internet 

Aan de slag!
1 Ga naar Google Maps op internet op de computer: www.google.nl/maps
 Rechtsboven in de kaart staat een vakje ‘satelliet’. Klik hierop. 

GA VERDER OP DE VOLGEnDE PAGInA

Foto van Paolo Nespoli vanuit ISS van Italie
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THEMA 1 LES 3 WERKBLAD  kIJk OP DE AARDE

2  Typ in het zoekvenster: Nederland 
Wat betekenen de volgende kleuren op de satellietbeelden?

 Blauw:                                                                                                                                   

 Groen:                                                                                                                     

 Zoom in voor de kleuren

 Grijs/rood:                                                                                                                       

 Grijs:                                                                                                                                  

3  Typ in het zoekvenster: science center NEMO, Amsterdam, Nederland. 
Zoom in door het schuifje linksboven op het scherm naar de plus te 
schuiven, zodat NEMO goed zichtbaar wordt. 

 Welke kleur heeft water?                                                                                                                     

 Wat zie je op het water?                                                                                                                     

 Wat kun je goed herkennen op de foto? 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
 

4  Vul in het zoekvenster de volgende gegevens in: 
straat en huisnummer van de school, plaats waar de school staat,  
Nederland. Let op dat je Street View niet aanzet. 

  Zoom in door het schuifje links boven op het scherm meer naar de plus 
te schuiven. Zie je de school staan? Wat zie je van de school?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

  Zoek in de buurt van je school een weg op. Zoom helemaal in door het 
schuifje naar de plus te schuiven. Wat zie je op de weg?

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

  Zoom steeds een beetje uit door het schuifje naar de min te schuiven. 
Wat zie je gebeuren?
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WERKBLAD Satellietbeelden

GROEP                                                                                NAAM                                                                                         

THEMA 1  LES 3  kIJkEN NAAR DE AARDE 

Satellieten cirkelen rond de aarde en maken satellietbeelden. Het eerste 
wat met satellieten bestudeerd werd was het weer. Nu kijken we ook naar 
het smelten van ijs op de polen en de kap van bomen in het oerwoud.

Wat leer je? 
- Je bestudeert satellietbeelden en foto’s van de aarde. 
- Je kijkt hoe de aarde eruitziet vanuit de ruimte. 
- Je leert herkennen wat je ziet op de satellietbeelden.

Zoek de foto en de bijbehorende teksten. 
- Knip de satellietbeelden netjes uit en leg ze op je tafel.
- Bekijk de satellietbeelden. Wat zie je erop?
- Knip de teksten uit.
- Zoek de satellietbeelden en teksten bij elkaar. 
- Plak de satellietbeelden en teksten bij elkaar op een postervel. 
- Maak er een mooie poster van.

Vraag de juf of meester of de posters opgehangen mogen worden.
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THEMA 1 LES 3 KnIPBLAD 1  SATELLIETBEELDEN 

A

B



36PRIMAIR ONDERWIJS© Science Center NEMO/NSO 



37PRIMAIR ONDERWIJS© Science Center NEMO/NSO 

THEMA 1 LES 3 KnIPBLAD 2  SATELLIETBEELDEN 

C

D
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THEMA 1 LES 3 KnIPBLAD 3  SATELLIETBEELDEN 

E

f
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THEMA 1 LES 3 KnIPBLAD 4  SATELLIETBEELDEN 

G

H
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THEMA 1 LES 3 KnIPBLAD 5  SATELLIETBEELDEN 

I
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KnIPBLAD 6  SATELLIETBEELDEN 

Knip deze teksten uit en plak ze bij de juiste tekening.

THEMA 1 LES 3

strepen op De noorDzee
Dit beeld is gemaakt door de envisat-satelliet boven de noordzee. Je ziet nederland liggen.  De strepen ontstaan door het water in de  uitlaatgassen van vliegtuigen. 

 aan de verschillende kleuren groen in de zee  kun je zien hoeveel fijn slib en zand er in het water zit.

1

De atmosfeer van
  De aarDe
op deze foto zie je de zonsondergang
 boven de indische oceaan. De foto werd  
gemaakt door een astronaut vanuit het
 ruimtestation iss. het laat de lagen in de 
atmosfeer zien vanuit de ruimte.

5

De vulkaan
 De ene foto is van de envisat-satelliet, 

 de andere foto is gemaakt vanuit het iss. 

Je ziet de uitstoot van lava en as van de 

vulkaan de etna in italië. De etna is de 

 hoogste (3370 m) en meest actieve 

 vulkaan van europa. 
  Welke foto is gemaakt vanuit het iss?

2

het oog van De orkaan
Je ziet het oog van een orkaan. De foto is
 genomen vanuit het ruimtestation iss.
 op de voorgrond zie je de zonnepanelen van het iss.

3
zanDstormen 
 in De WoestiJn

De envisat-satelliet maakte deze foto van

 zandstormen in de sahara. zandstormen 

 komen vaak voor boven de sahara. zand 

 en stof wordt weggeblazen in de richting 

van de atlantische oceaan.

4

rookpluimen boven mexico
Deze twee beelden zijn van hetzelfde gebied
 in mexico. hier woedde een grote bosbrand. op 
de bovenste foto zie je dichte rookpluimen. De 
onderste foto is gemaakt met 
 infrarood. Daarop zie je waar de bodem warm 
 is van de brand.

6

pinguïns op De zuiDpool
  Dit beeld is gemaakt door de nasa landsat-
satelliet. Je ziet de plek waar een
 kolonie keizerspinguïns gepoept heeft. Deze 
satellietbeelden worden door onderzoekers 
gebruikt om de pinguïns te bestuderen.
 op de foto’s kunnen ze de pinguïnpoep zien.
 zo weten ze waar de pinguïns leven.

7

Water in De WoestiJn

Je ziet ronde natte plekken in de woestijn. 

hier wordt water uit de grond opgepompt 

en in een cirkel rondgespoten.

zo kun je gewassen laten groeien in de 

woestijn.

8
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fOTOBIJLAGE 1  INFRAROOD FOTO THEMA 1 LES 3
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fOTOBIJLAGE 2  vALS kLEuRENBEELDTHEMA 1 LES 3
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