
Les 1: Het zonnestelsel        Beleidend formulier voor de docent

Benodigdheden

Kleurpotloden, touw, stokjes, schaar

Tijdsduur

60-90 minuten

Ga na afloop van het maken van de mobielen in gesprek met de leerlingen. 

- Zijn de afmetingen van de planeten realistisch? 

- Is de afstand die de planeten hebben tot de zon in het mobiel te vergelijken 

met de werkelijkheid? 

- De kleuren die de kinderen hebben gebruikt voor de verschillende onderde-

len, hebben ze allemaal gekozen om bij de werkelijkheid te blijven? Zo ja waarom 

wel/niet?

Eindproduct

Mobiel met de planeten van het zonnestelsel

De opdracht

Laat de kinderen de kleurplaat inkleuren, de kleuren van de planeten maakt niet uit. 

Knip daarna de planeten voorzichtig uit en maak in elke planeet en de zon een klein 

gaatje. Hang hierdoor een touwtje en plaats deze in de juiste volgorde op het stokje 

zoals aangegeven op de bouwplaat. 

Lesdoelen

•  Aan het einde van de les kunnen de leerlingen de volgorde van de planeten in het           

    zonnestelsel opnoemen

•  De leerlingen kunnen de planeten herkennen

•  De leerlingen hebben inzicht in de grootte en leegte van het zonnestelsel

Voorbereidingstijd

30 minuten

Voorbereiding:

Voor aanvang van de les dient de docent de bijbehorende PowerPoint door te nemen. De 

bouwplaat voor het mobiel moet worden uitgeprint op A3-formaat. 

De les

De les begint met een overzicht vanaf de aarde. Hierna wordt er een overzicht gegeven 

van de volgorde van de planeten vanaf de zon. Vervolgens wordt elke planeet kort toe-

gelicht. Na deze stap is er de mogelijkheid de les af te sluiten. Eventueel kan er verder 

verteld worden over het ontstaan van het zonnestelsel en waarom dat nu inhoudt dat de 

planeten op een vlak draaien. Ook is er de mogelijkheid om nog in te gaan op de andere 

objecten in het zonnestelsel zoals dwergplaneten en astroïden. 


