DXXem\i[l`jk\i`e^
\e]Xj\emXe[\dXXe
Reis naar de maan
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

Y\ef[`^[_\[\e

PLQXWHQ

De leerling:

äIRWRÝVIDVHQYDQGHPDDQ

b\ie[f\c\e

ä kan de maanfasen
van de maan beschrijven

HQ

en benoemen
ä weet hoe een maansverduistering ontstaat

(bijlage)
äEDOOHQ
äVWRHOHQ
ä]DNODPSHQ

ä leert samenwerken
ä leert een experiment
op te zetten en uit te voeren

Tip. Voer deze les uit in een

\`e[gif[lZk

grote ruimte, zoals de gymzaal.

äHHQRSVWHOOLQJYDQGH]RQ
maan en aarde

MffiY\i\`[`e^
Zet voor de activiteit De zon, de maan en de aarde per groepje één bal,
één stoel en één zaklamp klaar.

NXk[\eba`a6

10 min.

Schrijf de volgende vragen op het bord:
– Waarom ziet de maan er elke dag anders uit?
– Wat gebeurt er bij een maansverduistering?
Vraag de leerlingen wat zij denken dat de antwoorden op de vragen zijn. De antwoorden kunnen niet goed of fout zijn. Het gaat om wat de leerlingen nu denken.
De leerlingen onderzoeken de verschillende fasen van de maan.

;\qfe#[\dXXe\e[\XXi[\

10 min.

Verdeel de leerlingen in groepjes van drie. Elk groepje krijgt één bal (maan) en
één stoel met een zaklamp (zon). Vertel de leerlingen dat de maan een bol is.
Daarom wordt bij deze opdracht een bal gebruikt. Wij zien de maan als een plat
vlak. Elk groepje doet opdracht 1 van het doeblad.
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=Xj\emXe[\dXXe15 min.
Leg na het experiment aan de leerlingen de volgende zes maanfasen uit: nieuwe
maan, eerste kwartier, wassende maan, volle maan, afnemende maan, laatste
kwartier. Laat de foto’s van de acht fasen van de maan zien (bijlage). De namen
van twee fasen zijn op het doeblad voor de leerlingen al gegeven. Vertel eventueel het ezelsbruggetje om de volgorde van de fasen van de maan te onthouden:
bij het eerste kwartier kun je van de maan een ‘b’ (van begin) maken. Bij het
laatste kwartier kun je van de maan een ‘d’ (van eind) maken. Vertel de leerlingen ook waar de term ‘wassende maan’ vandaan komt. Wassen is een ander
woord voor groeien.
De leerlingen vullen opdracht 2 van het doeblad in.

DXXejm\i[l`jk\i`e^ 10 min.
Bij een maansverduistering staat de aarde precies tussen de zon en de maan
in waardoor de maan niet beschenen kan worden door de zon. Dit gebeurt niet
elke maand, omdat het baanvlak van de maan om de aarde een kleine hoek
maakt ten opzichte van het baanvlak van de aarde om de zon. Laat de tekening
hieronder zien om de antwoorden op de vragen te verduidelijken.

M\ijcX^10 min.
De leerlingen maken opdracht 4 van het doeblad.
Bespreek de antwoorden klassikaal.

PAGINA

374äReis naar de maanäLES 62

DXXem\i[l`jk\i`e^
\e]Xj\emXe[\dXXe

@e[`k\og\i`d\ek^\\]a\Xeknffi[fgkn\\fe[\iqf\bjmiX^\e1

ÆNXXifdq`\k[\dXXe\i\cb\[X^Xe[\ijl`k6
ÆNXk^\Y\lik\iY`a\\edXXejm\i[l`jk\i`e^6

1

De zon, de maan en de aarde



NXk_\Ya\ef[`^6



qXbcXdg



YXc



jkf\c




NXk^Xa\[f\e6



( DXXb\\e^if\ga\mXe[i`\c\\ic`e^\e%B`abeXXi[\k\b\e`e^_`\ife[\i%
) <emXealcc`\^XXkfg[\jkf\cq`kk\e\egXbk[\qXbcXdg%


A`aY\ek[\qfe%Q\k[\qXbcXdgXXe%



* <\eXe[\i^XXkm`a]^ifk\jkXgg\emffi[\jkf\cjkXXe%A`aY\ek[\XXi[\%



+ ;\[\i[\gXbk[\YXc\e^XXke^ifk\jkXgmXe[\XXi[\mXe[XXejkXXe%


A`aY\ek[\dXXe%?fl[[\YXc[\dXXe _ff^`e[\clZ_k#qf[Xk[\qfe



[\dXXejk\\[jbXeY\jZ_`ae\e%Cffgelk\^\e[\bcfb`e#cXe^qXXd\\e



ife[a\fd[\XXi[\%
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[f\YcX[



#

X

K\b\e_`\ife[\inXka\k`a[\ej_\k\og\i`d\ekq`\k^\Y\li\e%

2

Fasen van de maan

X

K\b\e[\gfj`k`\mXe[\XXi[\#[\qfe\e[\dXXeXcj_\kmfcc\dXXe`j%
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Y

JZ_i`a]Y`a[\dXXe]Xj\e_`\ife[\ifg[\Yfm\ejk\c`ae_\kal`jk\eldd\i%Q\k
\\e(Y`ae`\ln\dXXe#\\e)Y`a[\mfc^\e[\]Xj\#\eqfmffikj%Clbk_\ke`\k6
DXXb[Xed\ka\^if\ga\ef^dXXcj[\fgjk\cc`e^mXefg[iXZ_k(\eb`ab^f\[



_f\[\dXXe\il`kq`\k%

Z

Q\kfg[\fe[\ijk\c`ae[\eXd\emXe[\al`jk\]Xj\\iY`a%
Kn\\q`ae\iXc^\^\m\e%B`\jl`k1



e`\ln\dXXe&\\ijk\bnXik`\i&nXjj\e[\dXXe
mfcc\dXXe&X]e\d\e[\dXXe&cXXkjk\bnXik`\i

jonge maansikkel
jZ_i`a]
9FM<E
_\keldd\i
fg

jZ_i`a]
FE;<I
[\eXXd
fg
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asgrauwe maan

3 Maansverduistering
X

9`a\\edXXejm\i[l`jk\i`e^jkXXk[\XXi[\kljj\e[\qfe\e[\dXXe`e%Qfi^[Xk
alcc`\ffbqfjkXXe%K\b\e_`\ife[\i[\fgjk\cc`e^mXe\\edXXejm\i[l`jk\i`e^%

Y

NXk`j_\km\ijZ_`ckljj\e[\fgjk\cc`e^mXe\\edXXejm\i[l`jk\i`e^



\e[\fgjk\cc`e^mXemfcc\dXXe6

Z

NXXifdq`\en\e`\k\cb\dXXe[\\edXXejm\i[l`jk\i`e^6

4 Verslag


DXXb\\ebfikm\ijcX^fm\ialcc`\fe[\iqf\b%M\ik\c_`\i`e1



_f\alcc`\fgjk\cc`e^mXemfcc\dXXe\emXe\\edXXejm\i[l`jk\i`e^\il`kqX^%



n\cb\]Xj\emXe[\dXXea\b\ek%



_f\_\kbfdk[Xk\ie`\k\cb\dXXe[\\edXXejm\i[l`jk\i`e^`j%
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