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70 minuten

De leerling:

äHHQOHYHQG]RQQHVWHOVHO

b\ie[f\c\e

ä weet dat de afstanden
tussen de planeten heel

1, 23, 32 en 46

groot zijn
ä kan zich een voorstelling
maken van de afstand van
de aarde tot de zon

op schaal

Y\ef[`^[_\[\e
äUHNHQPDFKLQHV
äFRPSXWHUVPHWLQWHUQHW
ä UROPDDWYDQPHWHU

ä weet dat de planeten
die verder van de zon staan
er langer over doen om één
keer rond de zon te gaan
ä weet dat er op een planeet
één jaar voorbij is als die één
keer rond de zon is geweest
ä kan rekenen met
verhoudingen

MffiY\i\`[`e^
Teken voor de activiteiten Dichtbij of ver weg? en Planeetafstanden twee tabellen met twee kolommen op het bord. Schrijf in de eerste tabel boven de eerste
kolom ‘dichtbij’ en boven de tweede kolom ‘ver weg’. Schrijf boven in de tweede
tabel boven de eerste kolom ‘planeten’ en boven de tweede kolom ‘afstand tot
de zon’. Vul in de kolom ‘planeten’ alle planeten in. Houd daarbij deze volgorde
aan: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Voor de activiteit Het zonnestelsel beweegt! is een maximale diameter van
46 meter (2 x 22,49 meter) nodig. Voer deze activiteit daarom buiten uit.

;`Z_kY`af]m\in\^610 min.
Bespreek het begrip ‘afstand’. Vraag de leerlingen wat voor hen dichtbij is
en wat ver weg. Denk bijvoorbeeld aan: de school, de supermarkt, Frankrijk,
Australië, de maan en de zon. Schrijf de antwoorden van de leerlingen in de kolom
‘dichtbij’ of ‘ver weg’. Het zou kunnen dat de supermarkt eerst als ver weg wordt
gezien, maar als het wordt vergeleken met Australië niet meer.
De leerlingen onderzoeken hoe ver de planeten van de zon staan.
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GcXe\\kX]jkXe[\e

15 min.

Deel de leerlingen in groepjes van drie in. Geef elk groepje de verantwoordelijkheid voor één planeet. Deze planeet gaan ze vandaag onderzoeken. De leerlingen
zoeken op internet op hoeveel kilometer hun planeet van de zon af staat. Hierna
maken ze opdracht 1 van het doeblad.
Bespreek na afloop de antwoorden en zet ze in de kolom ‘afstand tot de zon’
op het bord. De juiste antwoorden staan in de tabel hieronder (kolom 2).
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FgmXbXek`\eXXi[\qfe10 min.
9HUWHOGDWGH]RQNLORPHWHUZHJLVYDQGHDDUGH
Op het doeblad staat een ingevuld voorbeeld voor de reis naar de zon met
de fiets. Bespreek dit voorbeeld voor minimaal twee planeten. Schrijf hierna
NRORPRYHURSKHWERUG0DDNDDQGHOHHUOLQJHQGXLGHOLMNGDWKHWLQKHWHFKW
niet mogelijk is om met de fiets of met het vliegtuig van een planeet naar
de zon te vliegen.
De leerlingen berekenen zelf hoe lang de reis met het vliegtuig van hun eigen
planeet naar de zon duurt. Een vliegtuig vliegt gemiddeld 900 kilometer per uur.
De leerlingen worden bij de berekening geholpen door opdracht 2 van het doeblad in te vullen. In kolom 6, 7 en 8 van bovenstaande tabel staan de juiste antwoorden. De leerlingen mogen een rekenmachine gebruiken voor de opdracht.
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?\kqfee\jk\cj\cY\n\\^k35 min.
De klas gaat een eigen zonnestelsel op schaal bouwen.
Als straal worden de volgende getallen gebruikt:

planeet

werkbare afstand
tot de zon
in meters

Mercurius

0,29

9HQXV

 

DDUGH



Mars

1,14

Jupiter

3,89

Saturnus

7,14

Uranus

14,36

Neptunus

22,49

Ter info.
De afstand van de planeten
tot de zon is zó verkleind
dat er mee gewerkt kan
worden. Dit is gedaan
door de afstand door
200.000.000.000 kilometer te delen. Doordat alle
getallen door hetzelfde
getal gedeeld worden,
blijft de verhouding van de
afstanden tot de zon gelijk.
Als er leerlingen in de klas
zitten die dit niveau aan
kunnen, kunt u ze dit zelf
laten berekenen.

Schrijf de tabel op het bord en vertel erbij dat dit de werkbare getallen
zijn. Leg zo nodig uit wat werkbare getallen zijn. De leerlingen vullen
het werkbare getal van hun planeet bij opdracht 3 van het doeblad in.
Ga met de leerlingen naar buiten. Teken met krijt in het midden van het plein
een stip. Vertel dat de stip de zon voorstelt. Zet hier een stoel op om een duidelijk middelpunt aan te geven. Hier omheen draaien de planeten.
De leerlingen tekenen de cirkel van hun planeet om de zon op het plein.
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Om de baan van hun planeet te tekenen, gebruiken ze de getallen die ze uit de
vorige opdracht hebben onthouden. Dat getal is de straal van de cirkel. Het is
dus het getal dat ze moeten afmeten vanaf het middelpunt. Help de groepjes
een cirkel te maken op de juiste afstand van de zon. Gebruik hierbij een rolmaat.
De leerlingen zetten ten minste op elk kwart van de cirkel een stip. Hoe groter
de cirkel wordt, hoe meer stippen er gezet moeten worden. Als er voldoende
stippen staan, tekenen de leerlingen met krijt door de stippen een cirkel.
De leerlingen gaan per groepje achter elkaar op de lijn van hun planeet staan,
zoals op de tekening op de vorige bladzijde. Zo vormen zij de planeet. Alle groepjes beginnen op dezelfde plek en lopen nu voetje voor voetje om de stip heen.
De leerlingen kunnen nu goed zien dat de binnenste planeten sneller een rondje
maken dan de buitenste planeten. Vertel de leerlingen dat in werkelijkheid niet
alle planeten met dezelfde snelheid om de zon draaien. Maar de omlooptijd is
wel langer naarmate de planeten verder van de zon afstaan.
Bespreek aan de hand van opdracht 2 en 3 van het doeblad de onderzoeksvraag:
Hoe ver staan de planeten van de zon af?
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2 Op vakantie naar de zon
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3 Het zonnestelsel beweegt!
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