
 

antwoordblad vlieg de ruimte in 

je naam:  

 

afspraken:afspraken:afspraken:afspraken:    

1. De volgorde van oplossen ligt vast. 

2. Opdracht 7 mag je oplossen maar is niet verplicht! 

3. Klaar met een opdracht? Doorkruis hieronder het nummer. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

opdracht 1opdracht 1opdracht 1opdracht 1    

Hoeveel planeten zijn er?  

Noteer hier nog een extra weetje 

 

    

oooopdracht 2: pdracht 2: pdracht 2: pdracht 2: Noteer de ontbrekende woorden. 

Als je in een ruimteschip zou zitten, dan zie je dat de aarde de vorm heeft van een ___ (1). Het aardoppervlak is voor het grootste deel ___ (2). Dat betekent dat er 

veel oceanen en zeeën zijn. Er is méér ___ (3) dan --- (4) op aarde.  

Vanuit een ruimteschip zie je ook veel witte wolken boven het aardoppervlak. Die wolken geven aan dat er een dampkring is rond de aarde. Die dampkring bestaat 

uit lucht. 

___(5) en ___ (6) maken leven op aarde mogelijk. Daardoor kunnen er planten en dieren leven, maar ook mensen. 

En dat maakt planeet aarde zo bijzonder. Want tot nu toe is er geen enkele andere plek in het heelal bekend waarop óók leven voorkomt.  

Astronauten, die op de maan zijn geweest, hebben ook dáár geen spoortje leven kunnen ontdekken. En dat terwijl de maan van alle hemellichamen het dichtst bij 

de aarde staat.  

� woord 1:  

� woord 2:  

� woord 3: 

� woord 4: 

� woord 5: 

� woord 6:  

opdracht opdracht opdracht opdracht 3333::::    vul de mindmap op de achterzijde van dit blad aan. 

        



opdracht opdracht opdracht opdracht 4444:::: afstanden meten 

Hoeveel dagen zijn er nodig voor de aarde om één keer rond haar eigen as te draaien? 

Hoeveel dagen zijn er nodig voor de aarde om helemaal rond de zon te hebben gedraaid? 

 

opdracht opdracht opdracht opdracht 5555::::    De maan is geen                                                                       maar een                                                   . 

De maan                                                                      het licht van de                                                     , waardoor de 

maan een                                                                      is. 

 

opdracht opdracht opdracht opdracht 6666::::    juist of fout?juist of fout?juist of fout?juist of fout?  

 juist fout 

De bekendste vorm van een ster is de zon.   

De zon is een ster.   

Om de zon draaien planeten.   

Onze aarde is een planeet en de aarde draait om de zon.    

    

opdracht 7: quizopdracht 7: quizopdracht 7: quizopdracht 7: quiz 

 

 

planeten 

 

 

 

 

 

  

 

 


