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De leerling weet:

äUHNHQPDFKLQHV
äVFKDUHQ

b\ie[f\c\e

ä uit hoeveel dagen
een jaar op aarde bestaat
ä dat als een planeet één keer
rond de zon draait,

ä]ZDUWHSRWORGHQ

HQ

äOLMP

er één jaar voorbij is
ä dat 4 jaar op Mercurius
gelijk is aan 1 jaar op aarde
ä dat een dag op Mercurius
langer duurt dan een jaar
op Mercurius

<\eaXXifgXXi[\10 min.
Stel de leerlingen de volgende vragen: uit hoeveel dagen bestaat een jaar
op aarde? Hoeveel keer draait de aarde om de zon in 1 jaar?
(HQMDDURSDDUGHGXXUWRQJHYHHU~GDJHQ,QGLHWLMGLVGHDDUGH««QNHHU
om de zon gedraaid. Dit noemen we het zonnejaar. Eens in de vier jaar hebben
we een schrikkeljaar en heeft februari een extra dag. Op deze manier blijft ons

kalenderjaar GDJHQ LQGHSDVORSHQPHWKHW]RQQHMDDU ~GDJHQ /DDWGH
leerlingen voor zichzelf uitrekenen hoeveel dagen zij al op aarde zijn (laat ze dit
afronden op hele jaren).
De leerlingen onderzoeken hoe lang een jaar en hoe lang een dag duren op
Mercurius duren. Ze vergelijken dit met een dag en een jaar op aarde.

;\YXXemXeD\iZli`lj20 min.
Voor de leerlingen is er een plakplaat met een tekening van de baan van Mercurius om de zon. Op het knipblad staan 12 Mercuriuskaartjes. Dit is de stand van
Mercurius, steeds een kwartslag tegen de klok in gedraaid. De nummers geven de
volgorde weer van hoe de kaartjes op de plakplaat neergelegd moeten worden.
Vanuit de zon loopt een lijn, een zonnestraal, naar het midden van elk plaatje.
Het poppetje op de planeet is een referentiepunt. De leerlingen stellen zich voor
dat zijzelf op die plek op de planeet staan en om de zon draaien.
Laat de leerlingen de Mercuriuskaartjes van opdracht 1 uitknippen. Geef ze een
zwart potlood en de opdracht om het doeblad te maken. Laat ze de kaartjes 2 tot
en met 6 op de goede plek leggen. Mercurius draait tegen de klok in om zijn eigen
as en om de zon heen. De kaartjes moeten daarom tegen de klok in neergelegd
worden. De tekening op de volgende bladzijde geeft de verschillende cycli weer.
Loop langs de leerlingen om te zien of ze de kaartjes goed neerleggen.
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Op kaartje nummer 1 is het 12 uur ’s middags, want de zon staat recht tegenover het poppetje. Door het neerleggen van de kaartjes 2 tot en met 7 heeft
Mercurius één rondje om de zon gedraaid. Als de planeet één rondje om
de zon heeft gedraaid, is er één jaar voorbij.

C\\]k`a[fgD\iZli`lj15 min.
In opdracht 2 van het doeblad komt het volgende aan bod: een jaar op Mercurius
duurt korter dan een jaar op aarde. In één jaar op aarde zijn er op Mercurius ruim
YLHUMDUHQYRRUELM GDJHQJHGHHOGGRRUGDJHQ MDDU 2S0HUFXULXV
ben je dus ongeveer 4 keer zo oud als op aarde. Help de leerlingen die moeite
hebben met deze som.

?f\cXe^[llik\\e[X^610 min.
In opdracht 3 gaan de leerlingen op zoek naar precies hetzelfde kaartje als
kaartje 1. De zonnestraal moet weer precies richting het poppetje wijzen en
het is dus weer twaalf uur ‘s middags. Dit plaatje wordt pas weer gevonden als
Mercurius twee keer zijn baan om de zon heeft gemaakt (plaatje nummer 13).

?f\fl[Y\e`b610 min.
Bespreek met de leerling de gekke uitkomst.
Een dag op Mercurius duurt twee jaar!
De leerlingen vullen het volledige overzicht in bij opdracht 4.
Voor een 12-jarige zou het er zo uitzien:

Op

aarde ben ik
12

jaar oud

4380 dagen oud
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Mercurius ben ik
48 jaar oud
24 dagen oud
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De baan van Mercurius
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Tip. Kijk naar stap
7 van deze opdracht.
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2 Leeftijd op Mercurius
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3 Hoe lang duurt een dag?
X
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4 Hoe oud ben ik?
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;\YXXemXeD\iZli`lj
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Mercuriuskaartjes
De streep vanuit Mercurius stelt een zonnestraal voor. Het poppetje op
de planeet stelt de plek voor waar jij staat. Jij staat steeds op dezelfde plek,
terwijl Mercurius om zijn as en om de zon draait.
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knipblad

Op deze kaartjes zie je de planeet Mercurius steeds een beetje gedraaid.
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