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Mfid\emXe\\eiXb\k
Raketten
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

\`e[gif[lZk\e

65 minuten

De leerling:

äHHQUDNHWYDQWZHH

äKHUNHQWHHQDDQWDO

b\ie[f\c\e

wiskundige vormen: een

1, 23, 32, 44,

cirkel, een driehoek, een

45 en 54

rechthoek en een vierkant

dimensionale vormen
äHHQUDNHWYDQGULH
dimensionale vormen

äZHHWKRHHHQUDNHWHUXLW]LHW

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

äZHHWKRHHHQUDNHWODQFHULQJ

äIRWRUDNHW ELMODJH 

klinkt

äFRPSXWHUPHWLQWHUQHW
äOLMP
ä$SDSLHU
äEORNNHQXLWGHEORNNHQKRHN

MffiY\i\`[`e^
Zoek voor de activiteit De raket onderzoeken op internet een korte film van
een raketlancering. Vul als zoekterm ‘rocket launch’ in.
Haal voor de activiteit Ontwerp je raket de foto van een raket uit de bijlage.
Maak 24 driehoeken, 24 vierkanten, 24 rechthoeken en 24 cirkels van A4-papier.

;\iXb\kfe[\iqf\b\e 20 min.
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Vraag de leerlingen wat een raket is.
Laat de foto van een raket zien. Waar gaat een raket naartoe? Vertel dat raketten naar de ruimte kunnen gaan. Vertel dat ook vuurpijlen een soort raketten
zijn. Wie heeft wel eens een vuurpijl gezien? Wat voor een geluid maakt een
raket? Laat een korte film zien over een raketlancering. Horen de leerlingen het
geluid? Laat de leerlingen op hun hurken zitten. Tel af en laat ze van de grond
springen. Ze maken daarbij het geluid dat ze denken dat een raket maakt.
De leerlingen maken een raket die uit verschillende vormen bestaat.

Fekn\iga\iXb\k 10 min.
Ga met de leerlingen weer in de kring zitten. Laat de tekening van de blokkenraket op de volgende bladzijde zien. Welke vormen herkennen de leerlingen
in deze blokkenraket? Als je zelf een raket gaat bouwen, waar moet je dan op
letten? Kom samen tot de volgende eisen:
– de delen van de raket moeten tegen elkaar aan zitten;
– de raket eindigt in een punt.
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Verdeel de groep in tweetallen. Geef elk tweetal twee driehoeken, twee vierkanten, twee cirkels en twee rechthoeken van papier. Laat de leerlingen de vormen
benoemen. Vertel dat ze hiermee een eigen raket gaan maken. Zorg dat de leerlingen zoveel mogelijk verschillende vormen gebruiken. De leerlingen plakken
hun raket op het doeblad.

9flna\iXb\k15 min.
De leerlingen bouwen hun ontwerp van de raket van het doeblad na met blokken
uit de blokkenhoek. Ze gebruiken hierbij weer de verschillende vormen. Zorg
dat alle tweetallen voldoende blokken hebben. De leerlingen maken de raketten
aan hun tafeltje en laten ze daarna staan.

Q`\a\_\km\ijZ_`c6 10 min.
Lijken de ontwerpen van het doeblad op de gebouwde raketten? Voldoen de
raketten aan de eisen? Bespreek de eisen van het ontwerp nog een keer. De
leerlingen benoemen de vormen. Laat nogmaals de foto uit de bijlage zien.
Herkennen ze vormen in de raket?

GcXkf]Yfc6 10 min.
Bespreek welke vormen er in een raket zitten? Leg een aantal geplakte raketten
naast de gebouwde raketten op tafel. Vraag naar het verschil tussen de geplakte
en gebouwde raketten. De ene raket is plat, terwijl de andere bol is. De ene raket
kun je alleen maar plat op tafel leggen, terwijl je de andere rechtop kunt zetten.
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