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Hang planeten in je boom
Groep 5 t/m 8
Heb jij de kerstboom al tevoorschijn
gehaald in de klas? Maak nu met je
leerlingen kerstballen in de vorm van
planeten. Zo leren ze wat over het heelal,
terwijl ze bezig zijn met hun handen.
Lees meer

Bouw zelf een raket
Groep 5 t/m 8
Om in de ruimte te kunnen komen heb je
een raket nodig. Maar welke krachten
zorgen dat een raket de lucht in vliegt?
Maak samen met je leerlingen een raket en
vind het uit.
Lees meer

Sterren in de klas
Lees, kijk, speel
Sterrenkundige Karin Heesakkers schreef
een toegankelijk boek over sterren en
planeten speciaal voor leerkrachten van
het po. Ga mee op avontuur en ontdek hoe
je van jouw leerlingen kritische
wereldburgers kunt maken. Lees meer

Bouw een nestkast voor de gierzwaluw
Groep 1 t/m 8
Vanaf eind april cirkelen de zwarte
silhouetten van de gierzwaluw weer boven
ons hoofd, op zoek naar een
nestgelegenheid. Help ze aan een
onderkomen en bouw samen met
leerlingen nestkasten.
Lees meer

Monsters van Mars
Groep 5 t/m 8
Was er ooit leven op Mars? De nieuwe
Marsrover van NASA gaat het uitzoeken,
maar daarvoor moet hij wel veilig landen. In
dit lesidee gaan de leerlingen op
onderzoek uit. Hoe laat je een
ruimtevaartuig veilig landen?
Lees meer

Schuine zonnestralen
Groep 5 t/m 8
In de winter staat de aarde dichtbij de zon,
maar het is koud en donker. Hoe dat kan,
ontdek je in dit lesidee.
Lees meer

Helemaal in de wolken, met je eigen
wolk
Groep 5 t/m 8
Wolken dichterbij bekijken met je eigen
wolk in een fles.
Lees meer

Hoe zou het zijn om te vliegen?
Lees, kijk, speel
In het prentenboek 'Ik vlieg!' word je
meegenomen op een reis met vliegende
dieren, van laag tussen het riet tot hoog
boven de bergen.
Lees meer

Voorspel het weer met je eigen
barometer
Groep 1 t/m 4
Moet er vandaag een paraplu mee of blijft
het droog? Laat leerlingen zelf voor
weerman spelen en maak een
zelfgemaakte barometer.
Lees meer

Ballonproefjes doen met MeisjeDjamila
Groep 5 t/m 8
YouTube is populairder dan ooit, vooral
onder jongeren. Hoewel niet alle kanalen
even leerzaam zijn, is het ook een bron van
inspiratie voor leuke proefjes.
Lees meer

