
Werkblad groep 7,8 

 

Opdracht 1 

a. Zoek op welke acht planeten er om de zon draaien en zet ze in volgorde. Begin met de 

planeet die het dichtst bij de zon staat. 

 

1 ______________________________  2 ______________________________ 

 

3 ______________________________  4 ______________________________ 

 

5 ______________________________  6 ______________________________ 

 

7 ______________________________  8 ______________________________ 

 

b. De afstand van de aarde tot de zon is 150.000.000 (150 miljoen) kilometer. Stel, je fietst 

helemaal naar de zon vanaf de aarde, jaja! Dat doe je met een snelheid van 15 kilometer per 

uur. Beantwoord nu de volgende vragen. 

 

1. Hoeveel uur doe je over de fietstocht naar de zon? 

__________________________________________________________________________ 

2. Hoeveel  dagen doe je over de fietstocht naar de zon? (gebruik hiervoor het aantal uren 

dat er in een dag zitten, je mag een rekenmachine gebruiken) 

__________________________________________________________________________ 

3. Hoeveel jaar doe je over de fietstocht naar de zon? (gebruik hiervoor het aantal dagen 

dat er in een jaar zitten, je mag een rekenmachine gebruiken) 

__________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 2 

a. Op de maan is minder zwaartekracht dan op de aarde. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld 

makkelijk veel verder springt dan op aarde. Dat komt omdat je er ook minder weegt! Op de 

maan is je gewicht bijvoorbeeld zes keer zo weinig dan op aarde. Dus als je hier 60 kilo 

weegt, weeg je op de maan maar 10 kilo! Op de zon ben je zelfs dertig keer zo licht! Op 

andere planeten is het juist zo dat je zwaarder bent. Als dat zo is krijg je een formule om je 

juiste gewicht uit te rekenen. Maak nu de volgende opgaven. 

 

1. Je weegt op aarde 132 kilo. Hoe zwaar ben je op de maan? 

__________________________________________________________________________ 

 

 



2. Je weegt op aarde 210 kilo. Hoe zwaar ben je op de zon? 

__________________________________________________________________________ 

3. Je weegt op aarde 70 kilo. Hoe zwaar ben je op Jupiter? 

Deel nu het gewicht door 2. Dat antwoord vermenigvuldig je met 5. 

 _________________________________________________________________________ 

 

b. Zoek op wie de eerste man in de ruimte was. Wanneer was dat precies? Noem de datum en 

het jaartal. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Maar voordat een mens in de ruimte werd gestuurd, deden ze dat eerst met een dier. Wat 

voor soort dier werd er het eerst in de ruimte gestuurd en wat was de naam van dat dier? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 3 

Benodigdheden: per groepje vier ballonnen en vier stukken touw. 

a. Jullie gaan eerst inschatten hoeveel groter de aarde is dan de maan. Blaas een ballon flink op 

en doe er een knoop in. Dit is de aarde. Blaas daarna de tweede ballon op, deze stelt de 

maan voor. Meet nu de omtrek, dus de buitenkant, van de ballon die de aarde voorstelt op 

met behulp van het touwtje. Leg het touwtje naast een liniaal. Doe nu hetzelfde met de 

ballon die de maan voorstelt. Schrijf de twee maten op. 

 

Omtrek aarde  __________________________ 

Omtrek maan  __________________________ 

b. In het echt is de omtrek van de aarde vier keer zo groot als die van de maan. Blaas nu de 

volgende twee ballonnen op en zorg dat de verschillen nu kloppen. Dus als de aarde een 

omtrek heeft van 40 centimeter, is die van de maan 10 centimeter. 

 

c. Zoek via Google Earth je stad op. Zoom in en zoek de straat van je school. Je kunt het adres 

van je school eventueel ook intikken. Zo heb je je school vast nog nooit gezien! Wat valt je op 

als je de school van bovenaf bekijkt? Wat zie je bijvoorbeeld op het dak en in de omgeving? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 



Opdracht 4 

Benodigdheden: Twee eieren per groepje. Papier, plakband, elastiekjes, watten, doeken, oude 

lappen of kleding. Kinderen kunnen van te voren ook verzocht worden zelf materialen hiervoor mee 

naar school te nemen! 

Jullie gaan nu proberen de maanlanding na te doen. Die landing moest natuurlijk zachtjes gebeuren, 

want het ruimtevoertuig moest weer kunnen vertrekken van de maan. Jullie ruimtevoertuig is een ei! 

Dat gaat natuurlijk snel kapot, dus jullie moeten iets gaan bedenken waardoor het ei niet kapot valt. 

Gebruik daarvoor de aanwezige materialen in de klas en eventueel wat jullie zelf hebben 

meegenomen. Wees creatief in de oplossingen. Denk aan wat er al bedacht is door mensen om 

spullen, of mensen zelf, die uit de lucht vallen zachtjes te laten landen. Succes!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


