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65 minuten

1, 8, 54 en 55

Kijken naar het heelal

Pak voor de activiteit Groot en klein de foto’s van de bloem uit de bijlage. 
Zorg dat de benodigdheden voor de activiteit Inzoomen op de natuur klaar staan 
om mee te nemen. Maak voor de activiteit Druppel als vergrootglas 24 vellen 
papier met kleine lettertjes. 

 5 min.

Ga met de leerlingen in een kring zitten. Laat hen de foto van de gedetailleerde 
bloem zien. Wat zien ze op de foto? Wat zou het kunnen zijn? Laat daarna de foto 
van de hele bloem zien. Lijken beide foto’s op elkaar? Vertel dat de eerste foto 
een uitvergroting van de tweede foto is. Kunnen de leerlingen op de tweede foto 
het gedeelte aanwijzen dat ze op de eerste foto zagen? Wat zien ze op de eerste 
foto wel en op de tweede foto niet?
Vraag de leerlingen waarmee je iets kunt uitvergroten. Vertel dat dit bijvoor-
beeld kan met een vergrootglas. Ook brillen zijn een soort vergrootglazen. 
Vraag de leerlingen waarom vergrootglazen of brillen handig zijn. Vertel dat je 
hiermee iets wat heel klein is veel groter en beter kunt zien. 

De leerling:
 

 vergrootglas meer detail  
 van een voorwerp kunt zien

 
 te kijken naar een blad  
 en een beestje 

 
 en beschrijven

 
 en een rond glas water  
 een vergrotend effect hebben

 
 heel erg vergroot, waardoor 
 je de sterren beter kunt 
 bekijken

 
 vergrootglazen

 
 met kleine lettertjes
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De leerlingen onderzoeken beestjes en bladeren met en zonder vergrootglas. 

Vraag een aantal leerlingen of zij denken dat ze met een vergrootglas meer of 
andere dingen van de beestjes en de bladeren zullen zien. Zoals wat bijvoorbeeld?

 50 min. 

Ga met de leerlingen naar buiten. Geef iedere leerling een jampot. De helft van 
de leerlingen vult de jampot met een blad. De andere helft vult de jampot met 
een mier of een spin. Help de leerlingen om de beestjes met de jampot of met 
de hand te vangen. Vertel dat ze voorzichtig met de beestjes moeten zijn. Sluit 
de jampotten af met magnetronfolie, zodat er lucht bij de beestjes kan. Klem 
het folie vast met elastiek. Ga terug naar binnen als alle leerlingen een gevulde 
jampot hebben. 
De leerlingen tekenen op het doeblad wat ze zien met en zonder vergrootglas. 
Ze wisselen de jampotten onderling uit, zodat ze op het doeblad zowel een  
tekening van een beestje als van een blad kunnen maken.
Laat de leerlingen de beestjes aan het einde van de les weer terug in de natuur 
zetten.

Vraag de leerlingen wat ze hebben getekend. Zagen de beestjes en bladeren er 
anders uit met het vergrootglas? Wat was er anders? Kwam dit overeen met hun 
verwachtingen?
Vraag waarom een vergrootglas handig is. Vertel dat je met een vergrootglas 
dingen beter kunt bekijken. Een vergrootglas waar je heel ver mee kunt kij-
ken, heet een telescoop. Hiermee kun je de sterren, die heel ver weg zijn, goed 
bekijken. Sterren vind je overal in het heelal. Dat is de grote ruimte om de aarde 
heen. Met een telescoop kun je dus dingen in het heelal zien, die je met het 
blote oog niet kunt zien.

 10 min.

Geef alle leerlingen het vel papier met kleine letters. Leg voor alle leerlingen 
een druppel water op een letter. Zien ze de letter nu beter? Houd het papier met 
kleine lettertjes achter een glas met water. Wat zien de leerlingen? Is de tekst 
beter te zien? 
Kom samen tot de conclusie dat een druppel water en een rond glas water ook 
werken als een vergrootglas.
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