
Les 2: Zon en sterren       Beleidend formulier voor de docent

Benodigdheden

Oude cd’s of dvd’s in stukken gesneden (onge-

veer 1 dvd in 6 stukken). Lijm en plakband

Tijdsduur

60-90 minuten

Ga na afloop met de leerlingen in gesprek:

Is de volgorde van de kleuren bij elke spectroscoop hetzelfde? Ook als je hem op 

de kop houdt?

Bespreek samen met de kinderen de volgorde van de kleuren (rood, oranje, geel, 

groen, blauw, paars). Deze volgorde van kleuren zien we ook in de regenboog. 

Eindproduct

Een spectroscoop waarmee de leerlingen zelf 

kunnen zien dat het licht uit verschillende 

kleuren bestaat.

De opdracht

In de les hebben de kinderen geleerd dat sterren bestaan in heel veel verschillende 

kleuren, maar dat sterren niet maar 1 kleur hebben. De kinderen gaan nu zelf het licht 

van een ster (zonlicht) onderverdelen in de verschillende kleuren. Volg de instructies 

op het spectroscoop-werkblad om de spectroscoop in elkaar te zetten. Laat de leerlin-

gen vervolgens door het gaatje kijken bespreek wat ze zien.

Lesdoelen

• De leerlingen weten aan het einde van de les dat de zon een van de vele sterren is

• De leerlingen snappen dat sterren verschillenden kleuren en groottes hebben 

• De leerlingen weten dat licht niet maar één kleur heeft, maar bestaat uit heel veel 

verschillende kleuren.

Voorbereidingstijd

30 minuten

Voorbereiding:

Voorafgaand aan de les dient de docent de bijbehorende PowerPoint door te nemen. In 

de PowerPoint staat aangegeven welk informatie verteld kan worden bij welke slide. 

De les

Deze les gaat in op de verschillende typen sterren die we zien aan de hemel ‘s avonds. 

Het is belangrijk om in ieder geval de slides door te nemen die gaan over de verschillen-

de kleuren en groottes van sterren. Het materiaal over de geboorte en het sterven van 

sterren kan naar eigen inzicht behandeld worden. 


