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9`aqfe[\ic\m\e
Leven in de ruimte
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

\`e[gif[lZk\e

60 minuten

De leerling:

äHHQWHNHQLQJRYHU

äZHHWGDWHUYRRU]RYHU

b\ie[f\c\e
1 en 54

wij weten geen buitenaardse
wezens bestaan
äZHHWZDWKLMELM]RQGHUYLQGW

een voorwerp of een dier
op aarde dat de leerlingen
bijzonder vinden
äHHQWHNHQLQJYDQHHQDOLHQ

aan het leven op aarde
äNDQXLWEHHOGHQZDWKLMKHHIW
getekend
äJHEUXLNW]LMQFUHDWLYLWHLW

Y\ef[`^[_\[\e
ä$SDSLHU
äNOHXUSRWORGHQ

om een alien te tekenen

NXk`jY`aqfe[\i6 15 min.
Vertel de leerlingen dat wij op aarde wonen. De aarde is een planeet. In de
ruimte zijn nog veel meer planeten. Voor zover wij weten wonen er daar geen
mensen. Maar als er wel mensen woonden, wat zouden de leerlingen hen dan
willen laten zien? Welke voorwerpen of dieren hier op aarde zijn zo bijzonder
dat mensen van andere planeten deze moeten zien? Laat de leerlingen van alles
noemen en daarna kiezen welke boodschap ze gaan tekenen en uitbeelden.
Geef de leerlingen een vel A4-papier en kleurpotloden. De leerlingen tekenen
wat ze bedacht hebben, zonder dat aan de andere leerlingen te laten zien. Hierdoor blijft het spannend wat ze straks gaan uitbeelden.
De leerlingen onderzoeken hoe ze een voor hun bijzonder voorwerp op aarde
het beste kunnen uitbeelden.

9\\c[_\kl`k30 min.
Ga samen in een kring zitten. Vraag een leerling om uit te beelden wat er op zijn
of haar tekening staat, zonder de tekening te laten zien. De andere leerlingen
raden wat de leerling uitbeeldt. Klopt het met de tekening? Laat iedere leerling
aan de beurt komen.
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Bespreek of het uitbeelden is gelukt. Was het moeilijk?
Bespreek met de leerlingen of ze door iets uit te beelden, duidelijk kunnen
maken wat zij zo bijzonder vinden op aarde.

K\b\e\\eXc`\e15 min.
Vraag de leerlingen of ze weten wat een alien is. Hoe denken zij dat een alien
eruit zal zien? Laat hen dat tekenen. Bespreek na afloop wat ze hebben
getekend. Waarom ziet hun alien er zo uit? Vertel dat er nog geen aliens
gevonden zijn, en dat dus niemand weet of ze bestaan en hoe ze eruit zien.
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