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Mensen in de ruimte
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

100 minuten

De leerling:

b\ie[f\c\e

ä kan in een groepje samenwerken om een script voor

1, 5, 8, 54 en 55

een toneelstuk te schrijven

ä weet wat je moet kunnen
en doen om astronaut
te worden
ä weet dat de ESA de Europese
ruimtevaartorganisatie is

ä weet wat er op een missielogo van een ruimtereis staat

ä kent een aantal ruimtevaartuigen

ä kent het verschil tussen een
astronaut en een kosmonaut

\`e[gif[lZk\e

ä weet wat er met ‘ruimte’
wordt bedoeld

ä een script voor een set
onderzoeksvragen voor

ä leert dat een hondje als
eerste de ruimte in ging
ä weet dat Joeri Gagarin de
eerste mens in de ruimte was
ä weet dat Wubbo Ockels
en André Kuipers Nederlandse astronauten zijn
ä weet dat Neil Armstrong
in 1969 de eerst mens

ieder groepje
ä een toneelstuk van de hele
klas over ruimtevaarders

Y\ef[`^[_\[\e
ä gekleurd papier
ä kleurpotloden
ä viltstiften

op de maan was

MffiY\i\`[`e^
Knip voor de activiteit Script schrijven alle onderzoeksvragen uit het knipblad,
zodat deze aan de verschillende groepjes kunnen worden gegeven.

Fekn\iga\\`^\ed`jj`\cf^f 30 min.
Kijk samen naar de afbeelding van het missielogo op het doeblad. Vraag de
leerlingen wat het is. Vertel dat dit het missielogo van de ruimtereis van André
Kuipers is. André Kuipers heeft in 2004 tien dagen in het ruimtestation ISS
doorgebracht. Weten de leerlingen wat het ISS is? Vertel dat het ISS (International Space Station) een ruimtestation is dat een baan rond de aarde maakt. Sinds
2000 is het ruimtestation permanent bewoond. André heeft in het ruimtestation
wetenschappelijke experimenten uitgevoerd. De naam van de ruimtereis van
André heet ‘missie Delta’. Dit is de afkorting van Dutch Expedition for Life science,
Technology and Atmospheric research. Ook verwijst het naar de rivierendelta in
Nederland. Alle ruimtereizen hebben een missielogo.
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Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Vraag ieder groepje om een missielogo te ontwerpen. Het missielogo moet een aantal dingen laten zien:
– de naam van de missie;
– de kleuren van de vlag van de ruimtevaarder;
– een tekening die aangeeft wat er tijdens de missie wordt gedaan
(bijvoorbeeld onderzoek).
De leerlingen vullen opdracht 1 van het doeblad in. Geef de leerlingen knutselspullen om met hun groep het logo te maken. Op het doeblad tekenen ze hoe
het logo eruit ziet.
De leerlingen onderzoeken een aantal belangrijke feiten over ruimtevaarders.

JZi`gkjZ_i`am\e25 min.
Geef ieder groepje een set van onderzoeksvragen met antwoorden. Geef hen de
opdracht om aan de hand hiervan een script te schrijven voor een toneelstukje
van 5 minuten. De leerlingen doen opdracht 2 van het doeblad. Iedere leerling
krijgt in het toneelstuk een eigen taak.

?\kkfe\\cjklb45 min.
De leerlingen voeren het toneelstuk op. De informatie van het knipblad zou in
ieder stukje naar voren moeten komen. Na het toneelstuk vullen de leerlingen
opdracht 3 van het doeblad in. Bespreek hoe het toneelstuk is gegaan en wat
de leerlingen ervan hebben geleerd.
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Ontwerp je eigen missielogo





A\fekn\igkd\ka\^if\ga\\\e\`^\ed`jj`\cf^f%



Fm\ic\^jXd\enXk\ifgdf\kbfd\e%

X

NXk`j[\eXXdmXea\d`jj`\6

Y

L`kn\cbcXe[bfdk[\il`dk\mXXi[\imXea\d`jj`\6

Z

?f\q`\k[\mcX^mXe[XkcXe[\il`k6
k\b\e
?@<I
[\mcX^

[

NXknfi[k\ik`a[\ej[\d`jj`\^\[XXe6
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1

78

\

K\b\e_`\ife[\i_f\_\kcf^f\il`kq`\k%

k\b\e
?@<I
a\cf^f



A\fe[\iqf\bk\\eXXekXcY\cXe^i`ab\]\`k\efm\iil`dk\mXXi[\ij%

2

Script schrijven



(A\bi`a^kmXea\c\\ibiXZ_k\\ej\kfe[\iqf\bjmiX^\e%



)DXXbd\ka\^if\ga\_`\ifm\i\\ekfe\\cjklbmXe,d`elk\e%

3

Het toneelstuk



A\_\Yk\\eXXekXckfe\\cjklba\jfm\iil`dk\mXXi[\ij^\q`\e%



Mlc_`\ife[\i`enXka\[XXimXe_\Yk^\c\\i[%

X

NXk`j\\eXjkifeXlk6




NXk`j\\ebfjdfeXlk6
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NXknfi[kd\kÊ[\il`dk\ËY\[f\c[6

Y

NXknXj_\k\\ijk\c\m\e[\n\q\e[Xk[\il`dk\`e^`e^6



<en`\nXj[\\\ijk\d\ej6



NXee\\inXj[Xk6



N\cb\E\[\icXe[\ijq`ae`e[\il`dk\^\n\\jk6

Z

N`\nXj[\\\ijk\d\ejfg[\dXXe6



NXee\\inXj[Xk6
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[

?f\nfi[a\\\eil`dk\mXXi[\i6



?f\`j[\kiX`e`e^mXeil`dk\mXXi[\ij6




NXk`j[\<J86

\

NXXid\\^XXe[\il`dk\mXXi[\ij[\il`dk\`e6



N\cb\kXXcjgi\b\eq\`e[\il`dk\6

]

NXk[f\e[\il`dk\mXXi[\ij`e[\il`dk\6


?f\^XXk_\kXcjil`dk\mXXi[\ijn\\ik\il^fgXXi[\q`ae6
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Wat is een astronaut? Wat is een kosmonaut? Wat wordt met ‘de ruimte’ bedoeld?

Wat was het eerste levende wezen dat de ruimte in ging? En wie was de eerste
mens? Wanneer was dat? Welke Nederlanders zijn in de ruimte geweest?
AXi\ecXe^[iffd[\ed\ej\e\imXefd[\il`dk\`ek\^XXe%Kf\e[\k\Z_efcf^`\qfm\inXj#`j\iXcj
\\ijk\e`\k\\ed\ej#dXXi\\e_fe[[\il`dk\`e^\jklli[%;`knXj`e(0,.%IljcXe[jZ_ffkkf\e\\e
iXb\k[\Jgf\ke`b) eXXi[\il`dk\d\k[\_fe[CX`bX\i`e%?\k_fe[a\_\\]km`\i[X^\eife[[\XXi[\
^\mfc^\e#dXXi`j[XXieX[ffifm\im\i_`kk`e^fm\ic\[\e%;\\\ijk\d\ej`e[\il`dk\nXj[\Iljj`jZ_\
bfjdfeXlkAf\i`>X^Xi`e%;`knXj`e(0-(%?`a[iXX`[\(b\\iife[[\XXi[\%<iq`aekn\\E\[\icXe[\ij[\
il`dk\`e^\n\\jk1NlYYfFZb\cj\e8e[iBl`g\ij%K\^\enffi[`^Yc`am\e[\il`dk\mXXi[\ijmXe_\k@JJ
mXXbe`\kd\\i[Xe\\e_Xc]aXXi`e[\il`dk\%

Wie was de eerste mens op de maan? Wanneer was dat?
@e(0-0^`e^E\`c8idjkife^XcjZfddXe[Xekd\\`e[\8gfccf((d`jj`\fdfg[\dXXek\cXe[\e%Kf\e
_`afg[\dXXenXj#jgiXb_`a[\Y\b\e[\q`e1ÊK_XkËjfe\jdXccjk\g]fiXdXe#fe\^`Xekc\Xg]fidXe$
b`e[%Ë?\knffi[a\ÊXË`jeXln\c`abjk\_fi\efg[\^\cl`[jfgeXd\%;\q`eY\k\b\ek1Ê;`k`j\\ebc\`e\jkXg
mffi\\ed\ej#dXXi\\e^ifk\jgife^mffinXXikjmffi[\d\ej_\`[%Ë

Hoe word je een ruimtevaarder? Hoe is de training van ruimtevaarders? Wat is de ESA?
M\\c d\ej\e [`\ il`dk\mXXi[\i nfi[\e# _\YY\e [XXimffi Xc \\e Xe[\i\ fgc\`[`e^ ^\[XXe% QfXcj \\e
fgc\`[`e^kfkg`cffkf]Xikj%Mffi[Xkil`dk\mXXi[\ij[\il`dk\`e^XXe#df\k\eq\aXi\ekiX`e\e%Jfdj
kiX`e\eq\fe[\inXk\i#fdk\mf\c\e_f\_\k`jfd^\n`Z_kjcffjk\q`ae%E\kXcj`e[\il`dk\bi`a^\eq\
fe[\inXk\i\\e^iffkgXbXXe\e^\Yil`b\eq\^\i\\[jZ_Xg%Qfblee\eq\f\]\e\e_f\_\k`jfd`e[\
il`dk\XXe_\kn\ibk\q`ae%8cj[\il`dk\mXXi[\ijbcXXiq`aed\k[\q\kiX`e`e^#bi`a^\eq\ffbef^\\e
kiX`e`e^nXXi`ejg\Z`Ô\bnfi[k`e^\^XXefg[\kXb\e[`\q\k`a[\ej_led`jj`\qlcc\el`kmf\i\e%;\<J8
`j[\<lifg\j\il`dk\mXXikfi^Xe`jXk`\%

Waarmee gaan de ruimtevaarders de ruimte in? Welke taal spreken ze in de ruimte?
Il`dk\mXXi[\ij^XXed\k\\eil`dk\mXXikl`^[\il`dk\`e%;`k`j\\em\imf\id`[[\cfdk\i\`q\eYl`k\e
[\[Xdgbi`e^%<iq`aem\ijZ_`cc\e[\jffik\eil`dk\mXXikl`^\e%FdY\dXee`e^f]fYa\Zk\e[\il`dk\`e
k\Yi\e^\eq`ae\iiXb\kk\e%<\e_\iYil`bYXi\iXb\k[`\cXe[kXcj\\emc`\^kl`^_\\k\\eil`dk\m\\if]
jgXZ\j_lkkc\%
Jfdd`^\il`dk\mXXi[\ij^XXeeXXi\\eil`dk\jkXk`fe%;`k`j\\eg\idXe\ekY\nffe[il`dk\mXXikl`^
[Xk`e\\eYXXefd[\XXi[\[iXX`k#qfXcj_\k@ek\ieXk`feXc\Il`dk\jkXk`fe@JJ %FdfgqfËeil`dk\jkX$
k`fek\bfd\e#bXe\\eil`dk\m\\if]jgXZ\j_lkkc\nfi[\e^\Yil`bk%
K`a[\ej[\kiX`e`e^c\i\e[\il`dk\mXXi[\ij<e^\cj\eIljj`jZ_%;\q\kXc\enfi[\eeXd\c`abY`ee\e_\k
il`dk\jkXk`fe ^\Yil`bk% ?\k `j Y\jk df\`c`ab fd Iljj`jZ_ k\ c\i\e# nXek _\k Xc]XY\k `j Xe[\ij [Xe _\k
E\[\icXe[j\Xc]XY\k%

Wat doen de ruimtevaarders in de ruimte? Hoe gaat het als ruimtevaarders weer
terug op aarde zijn?
@e[\il`dk\nfi[kmffieXd\c`abfe[\iqf\b^\[XXe#Y`amffiY\\c[`e_\k@JJ%;`k`j\\ejffikqn\m\e[
cXYfiXkfi`ld nXXi il`dk\mXXi[\ij l`k m\ijZ_`cc\e[\ cXe[\e fe[\iqf\b\e l`kmf\i\e% <i nfi[k ^\b\b\e
_f\Y\gXXc[\[`e^\ei\X^\i\eXcj\i^\\eqnXXik\biXZ_k`j%Ffbnfi[k\i^\b\b\e_f\_\kd\ej\c`ab
c`Z_XXdi\X^\\ikXcj\i^\\eqnXXik\biXZ_k`j%D\k[\q\b\ee`jqfl_\k`e[\kf\bfdjkdf^\c`abblee\e
nfi[\efd\\ecXe^\k`a[`e[\il`dk\k\Yc`am\e%D\ej\ebi`a^\e`e[\il`dk\mXXb\\eYfc^\q`Z_k\e_le
c`Z_XXd`je`\kd\\i^\n\e[fd_\k^\n`Z_kmXe_lec`Z_XXdk\[iX^\e%;XXifddf\k\eil`dk\mXXi$
[\ij\e`^\k`a[iljk_\YY\eXcjq\n\\ik\il^fgXXi[\q`ae%Ffbdf\k\eq\[X^\c`abj`e_\kil`dk\jkXk`fe
f\]\e`e^\e[f\efdk\qfi^\e[Xk_lejg`\i\eqfjk\ibdf^\c`abYc`am\e%
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78
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<\eil`dk\mXXi[\i`j\\eXjkifeXlkf]\\ebfjdfeXlk%;`k`j\\eg\ijffe[`\`e[\il`dk\`jf]`j^\n\\jk%
<iq`aem\ijZ_`cc\e[\d\e`e^\efm\inXXi[\il`dk\gi\Z`\jY\^`ek%;`k`jfe^\m\\i(''b`cfd\k\imXeX]
[\XXi[\%<\eXjkifeXlkmc`\^kd\\d\k\\eil`dk\mXXikl`^[Xk[ffiE8J8f]<J8nfi[k^\cXeZ\\i[%
<\ebfjdfeXlk^XXkd\\d\k\\eil`dk\mXXikl`^[Xk[ffi[\Iljj`jZ_\]\[\iXk`\nfi[k^\cXeZ\\i[%
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