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THEMA 1  M ENS & AARDE
LES 3 Lekker

kwartetten
Deze les gaat over:
• H
 et verwerken van de informatie uit les 1 en 2 door
een eigen kwartetspel te maken

Bij dit thema horen ook:
• Les 1  Voorwaarden en bedreigingen
• Les 2  Het proevencircuit
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LES 3 Lekker kwartetten
THEMA 1 MENS & AARDE

In de vorige twee lessen hebben de leerlingen veel geleerd over de aspecten die
nodig zijn voor menselijk leven en welke aspecten het bedreigen. Ter afsluiting van
dit thema, gaan de leerlingen op een creatieve manier aan de slag met die kennis.
De leerlingen maken deze les zelf een kwartet en gebruiken daarvoor alle kennis
die ze in de voorgaande twee lessen hebben opgedaan.

Tijdsduur
90 minuten
Kerndoelen
28, 29, 30 en 31
Lesdoelen 	Verwerken van de kennis uit les 1 en 2 Mens & aarde op een
uitdagende aantrekkelijke manier
Werkvormen	Kwartet maken
Benodigdheden 	Schaar
120 gr papier
(Kleur)stiften of computers met kleurenprinter
Voorbereiding	Uitprinten van bladen met vier lege kaarten op 120 gr papier
OF de leerlingen het werkblad digitaal sturen en zorgen voor
een kleurenprinter met 120 gr papier.

TIP
Maak het kwartet voor een basisschool in de buurt.
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THEMA 1

LES 3 LEKKER KWARTETTEN

Werkblad Kwartet maken [80 minuten]
Deel de onderwerpen uit. De onderwerpen zijn de voorwaarden en bedreigingen
voor het leven die in les 1 uit de film en de bespreking zijn gekomen en die ook in
les 2 centraal stonden bij de proeven.
Elke groep (van bijvoorbeeld 3 leerlingen) maakt bij een onderwerp zijn eigen
kwartet. Mogelijke onderwerpen zijn:
• V
 oorwaarden voor menselijk leven
Water en voedsel, atmosfeer, zwaartekracht/luchtdruk, magnetisch veld, warmte/
temperatuur
• Bedreigingen voor menselijk leven
Straling
Vertel dat het kwartet aan de volgende eisen moet voldoen:
• Vier verschillende kaarten over hetzelfde onderwerp.
• Minstens één kaart gaat over het ISS en het onderwerp.
• Op elke kaart een passend Wist je dat?.
• De indeling van de kwartetkaarten is identiek bij alle kwartetten.
Deel een aantal (minstens vier per groep) lege kaarten op wat dikker papier uit of
stuur het werkblad digitaal aan de leerlingen. Zo kunnen zij het kwartet op de computer maken en uitprinten. Laat de leerlingen het kwartet eventueel plastificeren.
Wijs voor iedere groep een teamleider aan. De verschillende teamleiders zorgen
ervoor dat er geen dezelfde kwartetten komen.

Reflectie [10 minuten]
Tijdens de les kunt u nagaan of de kaarten die de leerlingen bij hun onderwerp
(willen) maken ook echt bij het onderwerp passen. Tegen het eind van de les, als de
kwartetten af zijn, is er gelegenheid om de kwartetten kort te bespreken en eventueel het spel te spelen.
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WERKBLAD
THEMA 1

Lekker kwartetten

LES 3 LEKKER KWARTETTEN

KLAS

NAAM

Wat heb je nodig?
• V
 an je docent krijg je een aantal lege
kaarten op wat dikker papier.
Of: Van je docent krijg je dit werkblad
digitaal en zo kun je een kwartet op
de computer maken en uitprinten. Het
voorbeeld van een kwartetkaart op deze
pagina is op ware grootte.
• Schaar

WATER

Aan de slag!
Ontwerp je eigen Menselijk Leven kwartet!
Je docent deelt de onderwerpen uit. Elke
groep maakt bij daarbij zijn eigen kwartet.
Maak vier verschillende kaarten die elk over
hetzelfde onderwerp gaan.
Minstens één kaart gaat over het ISS en jouw
onderwerp!
Als voorbeeld zie je op deze pagina een  
kaart uit een kwartet Water.
Richt de kaart zo in dat per kaart ook een
passende ‘wist je dat ….?’ staat, zoals in het
voorbeeld.

•
•
•
•

op aarde
onderwerp 2
onderwerp 3
onderwerp 4

Als elke groep zijn kwartet af heeft, kun je
het spel spelen.

Wist je dat 70% van de aarde bedekt
is met water?
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