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Raketten
k`a[j[lli
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\`e[gif[lZk\e

45 minuten

De leerling:

äHHQ]HOIRQWZRUSHQUDNHW

b\ie[f\c\e

ä herkent de vlaggen van
Nederland, België, Zweden,

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

1, 50 en 54

ä foto raket (bijlage)
ä foto’s vlaggen (bijlage)

Frankrijk, Duitsland
en Groot-Brittannië
ä weet dat op een raket altijd
de naam en de vlag van een
land staat

MffiY\i\`[`e^
Pak voor de activiteit Raketten met vlaggen de foto's van de vlaggen van de
verschillende landen uit de bijlage. Kopieer voor de activiteit Uit welk land
komt de raket? de foto van de raket uit de bijlage twaalf keer in kleur.

IXb\kk\ed\kmcX^^\e

10 min.

Vraag de leerlingen wat er op een raket moet staan. Zijn er regels voor?
Wat zijn deze regels? Vertel dat er op een raket in ieder geval de naam
van de raket, de naam van het land en de vlag van het land staan. Vraag
welke Europese landen de leerlingen kennen. Weten ze hoe de vlaggen van
deze landen er uitzien? Vertel dat onder andere Nederland, België, Zweden, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië actief zijn in de ruimtevaart.
Bespreek de vlaggen van deze landen. Laat de foto’s van de vlaggen uit de
bijlage zien. De leerlingen vullen opdracht 1 van het doeblad in. Ze kleuren
de vlaggen in de juiste kleuren en zetten de namen van de landen eronder.
De leerlingen onderzoeken wat er op de buitenkant van een raket staat.

L`kn\cbcXe[bfdk[\iXb\k6 10 min.
Verdeel de groep in tweetallen. Laat de foto zien van de raket uit de bijlage.
Verdeel deze onder de tweetallen. Wat zien de leerlingen allemaal op de
raket? Hoe kun je herkennen uit welk land een raket komt? Kom tot de conclusie dat er altijd een vlag, de naam van het land en de naam van de raket
op staan. Laat de leerlingen naar de vlaggen van opdracht 1 kijken. Welke
vlaggen staan er op de raket van de foto? Bespreek de vlaggen op de raket
en benoem samen de landen waar de vlaggen van zijn. Herkennen ze de
vlaggen van de foto van opdracht 1?
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De leerlingen vullen opdracht 2 van het doeblad in. Ze omcirkelen de onderdelen die ze herkennen op de raket.

AflniXb\k 15 min. !
Bespreek het doeblad. Wisten de leerlingen de juiste landen bij de juiste vlaggen te noemen? De leerlingen maken opdracht 3 van het doeblad. Ze verzinnen
een vlag voor de klas en geven de raket van de klas een naam.
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Raketten met vlaggen
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2 Uit welk land komt de raket?
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3 Jouw raket
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