
20 & 50 
minuten, 
verdeeld over 
twee lessen

1, 23, 46 en 54 

Reis naar de maan

Vraag de leerlingen of ze plaatjes of voorwerpen van huis willen meenemen  
die te maken hebben met de maan. Dit kan een boek zijn, een lamp of juist  
een knuffel die ze altijd ’s nachts bij zich hebben. Zorg zelf ook voor boeken  
en plaatjes voor de activiteit Woordveld op de maantafel.

Zoek voor de activiteit Hoe ziet de maan eruit? met behulp van internet uit  
wanneer het volle maan is. 

Haal voor de activiteit Fasen van de maan de foto’s van de verschillende fasen 
 

Zorg voor muziek voor de activiteit Dansen op de fasen van de maan.  
Ter variatie is het leuk om verschillende liedjes met verschillende ritmes  
op te zetten. 

De leerling:
 leert samenwerken
 leert bewegen op muziek
 leert luisteren naar ritme 

 en muziek
 herkent vier fasen van 

 de maan (nieuwe maan,
 eerste kwartier, volle maan,
 laatste kwartier)

foto’s fasen van de maan 
 (bijlage)

boeken en plaatjes voor 
 de maantafel

wit vel papier van 
 A3-formaat

plaatjes uit tijdschriften /  
 van internet die met de   
 maan te maken hebben

muziek (bijv. Klein orkest:  
 roltrap naar de maan, 
 Claire de la lune of K3)

Papa, 
 pak jij de maan voor mij?
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Tip. In de herfst en winter is de 

maan vroeg in de ochtend goed te zien. 



 10 min. 

Maak een tafel waar allerlei spullen over de maan op komen te staan. Leerlingen 
leggen hier het materiaal van thuis op. Dit kan later aangevuld worden met 
opdrachten en tekeningen van de maan. Teken een maan op een groot wit vel 
A3-papier. Vraag aan de leerlingen waar zij aan denken bij het woord ‘maan’.  
Ga hierbij ook in op de spullen van de maantafel. Teken de genoemde begrippen  
op het vel papier. Schrijf hieronder het juiste woord. Neem ter afsluiting het 
gezamenlijke woordveld nog een keer door als er voldoende begrippen genoemd 
zijn. Hang het woordveld op in de klas. Voeg elke keer als er een nieuw begrip  
ter sprake komt dit aan het woordveld toe. 
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Tip. Begin de 

les met een voor-

leesverhaal over 

de maan, bijvoor-

beeld 'papa, pak je 

de maan voor mij?' 

(Eric Carle).



10 min.

Geef de leerlingen het eerste deel van het doeblad mee naar huis en laat ze de 
avond dat het volle maan is ‘week 1’ van opdracht 1 invullen. Als het bewolkt is 
en ze de maan slecht kunnen zien, dan tekenen ze het deel dat ze wel zien.  
Laat de leerlingen in dat geval de volgende dag nog even kijken. Als ze de maan 
dan wel goed kunnen zien, maken ze nog een extra tekening. Geef de leerlingen  

 
te kijken en hun bevindingen op het doeblad in te vullen bij week 2, 3 en 4.  
Het is handig om de leerlingen elke week hieraan te herinneren.  
Bespreek de dag erna wat de leerlingen getekend hebben bij de fase. 

 20 min.

Bespreek na vier weken de ingevulde doebladen. Bespreek per fase hoe ze  
de maan hebben gezien en getekend. De leerlingen laten hun tekeningen aan  
de rest van de klas zien. Vraag of ze verschil zien tussen de tekeningen bij week 
1 tot en met week 4. Teken voor de duidelijkheid de vier fasen van de maan op 
het bord (zie foto’s bijlage).
Vertel de leerlingen dat de maan er inderdaad steeds anders uitziet. Soms zie je 
de maan als een ronde cirkel, soms zie je maar een klein gedeelte en soms zie 
je de maan helemaal niet! Leg uit dat we vanaf aarde steeds dezelfde kant van 
de maan zien. De zon beschijnt wel steeds een ander deel van de maan, omdat 
de maan van plek verandert. Daarom kunnen we de maan niet zien als de zon de 
kant van de maan beschijnt die van ons is afgewend. We kunnen de maan hele-
maal zien als de zon het deel van de maan beschijnt dat naar ons toe gericht is.

Leg nu de foto’s van de vier fasen van de maan in het midden van de kring.  
Leg als eerste de foto van nieuwe maan neer.  
Vraag de leerlingen welke foto hierna komt. En daarna? Leg zo gezamenlijk de 
foto’s in de goede volgorde. Hierna vullen de leerlingen opdracht 2 van het doe-
blad in. De leerlingen herhalen op deze manier wat ze in deze les geleerd hebben.  
Leg aan de leerlingen uit dat het witte deel het deel is dat door de zon wordt 
beschenen. Dit deel van de maan kun je op aarde zien. Het zwarte deel wordt 
niet door de zon beschenen en kun je daardoor (bijna) niet zien. 
Vertel de leerlingen dat ze de plaatjes in de goede volgorde moeten zetten. 

Ter info. Een ezelsbruggetje om de volg- 

orde van de fasen van de maan te onthouden: bij 

het eerste kwartier kun je van het zichtbare deel 

van de maan een ‘b ’ (van begin) maken. Bij het 

laatste kwartier kun je van het zichtbare deel van 

de maan een ‘d ’ (van eind) maken.

Tip. Voer deze 

activiteit uit in de 

gymzaal.
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30 min.

Nu de leerlingen weten hoe de fasen van de maan eruit zien, gaan ze deze fasen 
nadoen in een dans. Oefen eerst de stappen. Als dat goed gaat, kan er muziek 
worden opgezet en is het een dans. De dans gaat als volgt, zie hiervoor ook de 
tekening hieronder.

 stap 1.  
  knieën. De helft van de leerlingen zit met zijn rug naar de muur. 
  Deze leerlingen zitten in een halve cirkel. De leerlingen houden 
  elkaars hand vast (nieuwe maan).

 stap 2. De leerlingen gaan staan. De maan wordt zichtbaar (eerste kwartier).
 stap 3. De leerlingen die naar de muur kijken lopen naar achteren tot 

  een volledige cirkel ontstaat (volle maan).
 stap 4. De leerlingen die met hun rug naar de muur staan, lopen nu naar 

  de andere leerlingen toe (laatste kwartier).
 stap 5. De leerlingen gaan door hun knieën. 

  De maan is niet meer zichtbaar (nieuwe maan).
 stap 6. De leerlingen staan op. De leerlingen die als laatste gelopen hebben  

  gaan weer in een halve cirkel staan. Zo is de beginsituatie weer 
  ontstaan (eerste kwartier).

De leerlingen schuiven zo door het lokaal heen. Deze dans kan net zo lang door-
gaan als u zelf wilt. Ga na stap 6 weer verder met stap 3. 

1 Nieuwe maan 2 Eerste kwartier

3 Volle maan 4 Laatste kwartier 5 Nieuwe maan



week 1dag: tijd:

week 2tijd:
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1 Hoe ziet de maan eruit?

dag:



week 3dag: tijd:

week 4tijd:

PAGINA  122 Reis naar de maan LES 22 

dag:



2 Fasen van de maan
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