
Reis naar de maan

Zet voor de activiteit De zon, de maan en de aarde per groepje één bal,  
één stoel en één zaklamp klaar.

 10 min. 
Schrijf de volgende vragen op het bord:
– Waarom ziet de maan er elke dag anders uit?
– Wat gebeurt er bij een maansverduistering?

Vraag de leerlingen wat zij denken dat de antwoorden op de vragen zijn. De ant-
woorden kunnen niet goed of fout zijn. Het gaat om wat de leerlingen nu denken.

De leerlingen onderzoeken de verschillende fasen van de maan.

 10 min. 

Verdeel de leerlingen in groepjes van drie. Elk groepje krijgt één bal (maan) en 
één stoel met een zaklamp (zon). Vertel de leerlingen dat de maan een bol is. 
Daarom wordt bij deze opdracht een bal gebruikt. Wij zien de maan als een plat 
vlak. Elk groepje doet opdracht 1 van het doeblad.

De leerling:
 kan de maanfasen 

 van de maan beschrijven 
 en benoemen

 weet hoe een maans-
 verduistering ontstaat

 leert samenwerken
 leert een experiment 

 op te zetten en uit te voeren

maan en aarde

(bijlage)
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Tip. Voer deze les uit in een  

grote ruimte, zoals de gymzaal. 



15 min.

Leg na het experiment aan de leerlingen de volgende zes maanfasen uit: nieuwe 
maan, eerste kwartier, wassende maan, volle maan, afnemende maan, laatste 
kwartier. Laat de foto’s van de acht fasen van de maan zien (bijlage). De namen 
van twee fasen zijn op het doeblad voor de leerlingen al gegeven. Vertel eventu-
eel het ezelsbruggetje om de volgorde van de fasen van de maan te onthouden: 
bij het eerste kwartier kun je van de maan een ‘b’ (van begin) maken. Bij het 
laatste kwartier kun je van de maan een ‘d’ (van eind) maken. Vertel de leer-
lingen ook waar de term ‘wassende maan’ vandaan komt. Wassen is een ander 
woord voor groeien. 
De leerlingen vullen opdracht 2 van het doeblad in. 

 10 min.

Bij een maansverduistering staat de aarde precies tussen de zon en de maan 
in waardoor de maan niet beschenen kan worden door de zon. Dit gebeurt niet 
elke maand, omdat het baanvlak van de maan om de aarde een kleine hoek 
maakt ten opzichte van het baanvlak van de aarde om de zon. Laat de tekening 
hieronder zien om de antwoorden op de vragen te verduidelijken. 

10 min.

De leerlingen maken opdracht 4 van het doeblad.  
Bespreek de antwoorden klassikaal.  
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1 De zon, de maan en de aarde
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2 Fasen van de maan
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jonge maansikkel asgrauwe maan



3 Maansverduistering

4 Verslag
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