GROEP 7-8

NXXifg[\n\i\c[Y\ea\6
Kijken naar de sterren
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

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

60 minuten

De leerling:

äJHRGULHKRHNHQ
äULHWMHV

b\ie[f\c\e

ä kan meeteenheden
gebruiken om lengtes
en hoogtes uit te drukken

1, 23, 32 en 45

äPRHUHQ
äUROPDWHQYDQPHWHU

ä kan gemeten waarden
aflezen

äSODNEDQG

ä weet wat een sextant is
en kan het gebruiken

äZHUHOGERO

äNORVWRXZ
äERHN

ä weet wat de Poolster is

\`e[gif[lZk
äYRRULHGHUHOHHUOLQJ
een sextant

MffiY\i\`[`e^
Zorg voor de activiteit Meten dat er een boek op uw bureau ligt.

D\k\e15 min.
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Vraag hoeveel centimeter zij denken
dat het boek lang is. Hoe hoog denken ze dat de deur van de klas is? Hoe lang
denken ze dat ze zelf zijn? De leerlingen schrijven hun voorspellingen bij
opdracht 1 van het doeblad en gaan daarna in tweetallen meten met een
rolmaat. Bespreek de antwoorden.
Vertel dat er een instrument is, waarmee je de hoogte van objecten kunt meten:
een sextant. Naast de hoogte van objecten kun je er ook mee bepalen op welke
breedtegraad je je bevindt. Vertel dat de wereld is ingedeeld in verschillende
breedtegraden. De scheepvaart gebruikte een sextant om te bepalen op welke
breedtegraad het schip en andere schepen zich bevonden. Ze kunnen zich vast
voorstellen dat het moeilijk is om je te oriënteren als je alleen zee om je heen
hebt. Vraag of ze weten wat de Poolster is. Vertel dat de Poolster de ster is die
altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is, en waar alles omheen lijkt te
draaien. Door naar deze ster te kijken, weet je waar het noorden is. De schepen
maakten hier met hun sextant gebruik van.
De leerlingen maken een sextant om de hoogte van een object te meten.
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DXXb\\ej\okXek20 min.
Kijk samen met de leerlingen naar de sextant op het doeblad. Vertel dat de
leerlingen zelf een sextant gaan maken. Bespreek aan welke eisen hun sextant
moet voldoen. Kom samen tot de conclusie dat:
ä GHVH[WDQWGXLGHOLMNGHKRHNPRHWDDQJHYHQZDDULQMHNLMNW MHKHEWHHQJHR
driehoek nodig);

Tip. De leerlingen kunnen de geodriehoek ook van
karton namaken.
Belangrijk is daarbij
dat de graden worden overgenomen.

ä GHVH[WDQWVWHYLJPRHW]LMQ
ä HUJHPDNNHOLMNGRRUGHVH[WDQWKHHQJHNHNHQPRHWNXQQHQZRUGHQ


MHKHEWHHQULHWMHQRGLJ 

De tekening van de sextant op het doeblad laat zien hoe de sextant er uitein
delijk uit komt te zien. Geef de leerlingen de benodigdheden om de sextant te
maken. Ze maken de sextant aan de hand van opdracht 2 van het doeblad. Het
is belangrijk dat het touwtje recht naar beneden hangt en zo blijft hangen als de
geodriehoek draait. ook is het belangrijk dat het touwtje aan de achterkant op
het midden van het rechte stuk is vastgeplakt.

?f\_ff^615 min.
Ga met de leerlingen naar het schoolplein. Maak tweetallen. Ieder tweetal gaat
de hoogte van een bepaald object meten, zoals een boom of de hoogte van het
dak. De leerlingen maken opdracht 3 van het doeblad. Ze markeren de plek 10
PHWHUYDQDIKHWREMHFW+HOSLHGHUJURHSMHRPGHKRRJWHYDQPHWHU RPKRRJ 
af te meten vanaf het gemarkeerde punt. Laat één leerling van het groepje in de
gaten houden dat er vanaf 1 meter hoog wordt gemeten. Vanaf dat punt kijken
de leerlingen met de sextant naar de bovenkant van het object. Belangrijk is dat
de leerlingen onthouden hoeveel graden het touwtje op de geodriehoek aangeeft.
Ga met de leerlingen naar binnen.
Vertel dat ze met de hoek die ze hebben gemeten, gaan berekenen hoe hoog
hun object was. Hiervoor meten ze bij opdracht 3c met hun geodriehoek vanaf
de rechterkant van de horizontale lijn de hoek af die ze hebben gemeten. Deze
lijn trekken ze links omhoog tot ze de verticale lijn snijden. De leerlingen meten
de linker lijn op. Elke centimeter komt overeen met 1 meter. Omdat ze vanaf 1
meter hoogte hebben gemeten, komt er bij dat getal nog 1 meter bij. Zo hoog is
hun object.
9UDDJGHOHHUOLQJHQZHONHDQWZRRUGHQ]HKHEEHQJHNUHJHQ=LMQGDWUHDOLV
tische antwoorden? Komen de antwoorden overeen met hun voorspellingen
van opdracht 3b?
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Als er antwoorden uitkomen die niet kloppen, staan er op het doeblad punten
genoemd waar dat door kan komen. Laat de leerlingen de meting eventueel
opnieuw doen.

;\j\okXek\e[\Gffcjk\i 10 min.
Pak de wereldbol erbij. Laat zien hoe de breedtegraden lopen. Alle plekken op
de evenaar liggen op 0 graden. De Noordpool ligt op 90 graden noorderbreedte.
Nederland ligt tussen de 51 en 53 graden noorderbreedte. Aangezien de leer
lingen overdag niet naar de Poolster kunnen kijken, gaan ze doen alsof ze op de
Noordpool staan. Vraag ze om hun sextant erbij te pakken. Laat ze doen alsof ze
naar de Poolster recht boven zich kijken. Hoeveel graden geeft hun sextant aan?
En hoeveel graden is het op de evenaar? Bij de evenaar is de Poolster ongeveer
bij de horizon te vinden.
Vraag de leerlingen hoe ze hun sextant moeten houden als ze in Nederland naar
de Poolster kijken. Controleer of de leerlingen hun sextant zo gedraaid hebben
dat het touwtje een hoek van 51, 52 of 53 graden aangeeft. De leerlingen vullen
opdracht 4 van het doeblad in.

PAGINA

463 äKijken naar de sterren äLES 73

PAGINA

464 äKijken naar de sterren äLES 73
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NXXifg[\n\i\c[Y\ea\6

[f\YcX[

1

Meten



JZ_i`a]_`\ife[\i_f\m\\cZ\ek`d\k\if]d\k\ia\[\ebk[Xk_\kfYa\Zk`j%
<e_f\m\\cZ\ek`d\k\if]d\k\ia\^\d\k\e_\Yk%




NXk[\eba\6 







NXkd\\ka\6



 Yf\b1

Z\ek`d\k\i

Yf\b1 

Z\ek`d\k\i



 [\li1

Z\ek`d\k\i

[\li1 

Z\ek`d\k\i



a`aq\c]1

Z\ek`d\k\i

a`aq\c]1 

Z\ek`d\k\i



A\^XXkq\c]\\ej\okXekdXb\e%
D\k\\ej\okXekblea\[\_ff^k\mXefYa\Zk\ed\k\e%

2 Maak een sextant


NXk_\Ya\ef[`^6



^\f[i`\_f\b



i`\ka\



gcXbYXe[



kfln



df\i
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jZ_i`a]
?@<I[\
^\kXcc\e
fg

NXk^Xa\[f\e6


A\^XXk\\ej\okXekdXb\e%Fg[\k\b\e`e^mXe[\mfi`^\YcX[q`a[\q`\a\
nXXia\[\m\ijZ_`cc\e[\dXk\i`Xc\emffiblek^\Yil`b\e%



( D\\k\\ejklbkflnmXe),Z\ek`d\k\iX]%







) ;iXX`[\^\f[i`\_f\bfd%GcXb_\kY\^`emXe_\kjklbkflngi\Z`\j





`e_\kd`[[\emXe_\kcXe^jk\i\Z_k\jklb%;iXX`[\^\f[i`\_f\bn\\i





fd\e_XXc_\kkflnka\fm\i[\^\f[i`\_f\b#qf[Xk[\q\mfficXe^j





i\Z_keXXiY\e\[\emXck%



* GcXb_\ki`\ka\`e_\kd`[[\emXe[\^\f[i`\_f\b%Qfi^\imffi[XkXXe





Y\`[\bXek\e\\e\m\e^iffkjklbmXe_\ki`\ka\l`kjk\\bk#





qfXcjfg[\k\b\e`e^mXe[\mfi`^\YcX[q`a[\%



+ Q`\ka\j\okXek\i_\kq\c][\l`kXcj[\k\b\e`e^mXe[\mfi`^\YcX[q`a[\6



 aX&e\\

BeffgXXe_\kl`k\`e[\[\df\imXjk%

FD:@IB<C

3 Hoe hoog?


A\^XXkela\j\okXekk\jk\e%

X

MXen\cbfYa\Zkn`ca\n\k\e_f\_ff^_\k`j6

_\kal`jk\
Xeknffi[



Y

?f\_ff^[\eba\[Xk_\k`j6



(>X('d\k\imXeX]_\kfYa\ZkjkXXe%D\\k[`k^f\[eXd\k[\ifcdXXk%B`ab



fg\\e_ff^k\mXe(d\k\id\ka\j\okXekeXXi[\Yfm\ebXekmXe_\k

jZ_i`a]
?@<I a\
Xeknffi[
fg

fYa\Zk%A\dXXka\b`abk_f\m\\c^iX[\e_\kkflnka\fg[\^\f[i`\_f\bXXe$


^\\]k%?`af]q`a_fl[kffb`e[\^Xk\e[Xka\mXeX](d\k\i_ff^k\Yc`a]kb`ab\e%
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Z

DXXb[\k\b\e`e^%?f\_ff^`j_\kfYa\Zk6

FD:@IB<C

[

:_\Zb[\mfc^\e[\glek\e%



?Xe^k_\kkflnka\fg[\j\okXek^f\[eXXiY\e\[\e6





aX&e\\
@j_\kkflnka\`e_\kd`[[\emXe[\^\f[i`\_f\b^\gcXbk6 aX&e\\
?\Ya\eXXi[\Yfm\ebXekmXe_\kfYa\Zk^\b\b\e6
aX&e\\
@j_\kZ`a]\imXea\_f\bbc\`e\i[Xe0'^iX[\e6
aX&e\\
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_\kal`jk\
Xeknffi[



) 8cja\fgemXe[\miX^\eÊe\\Ë_\Yk^\Xeknffi[#dXXb[`k[XeelY\k\i%

4 De sextant en de Poolster
X

Y

Fg_f\m\\c^iX[\eeffi[\iYi\\[k\c`^k[\effi[gffc6

jZ_i`a]
?@<I a\
Xeknffi[
fg

Fg_f\m\\c^iX[\ec`^k[\\m\eXXi6

jZ_i`a]
?@<I a\
Xeknffi[
fg
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