
Gespreksvragen en activiteiten voor groep 1 t/m 4

Beste leerkracht, 

Jullie hebben de voorstelling Geef me de ruimte gezien. Met deze drie 
activiteiten gaan jullie verder in op de voorstelling en het thema ‘ruimte(vaart)’. 

Je kunt kiezen welke activiteiten je met de kinderen gaat doen of je kunt ze 
allemaal doen. De activiteiten zijn geschikt voor groep 1 t/m 4, doordat je het 
niveau van de activiteit zelf kunt aanpassen op het niveau van jouw klas. Op 
basis van deze voorstelling heeft acteur Stefan Wolters een boek geschreven: 
Spoedniks zoekt een nieuwe planeet. Uiteraard is het voorlezen van dit boek 

een goede toevoeging aan de voorstelling en deze activiteiten. 

Veel pleZier!

Geef me 
de ruimte



Over de voorstelling

Commander Spoedniks heeft een belangrijke missie: een 
planeet vinden die net zo fijn is om op te wonen als de 
Aarde. Maar met elke planeet waar hij langskomt, is wel 
wat mis. De ene is te heet, de andere te glibberig en weer 
een andere staat op het punt te ontploffen. Tot hij landt 
op een prachtige plek en hij eindelijk een nieuwe planeet 
heeft gevonden! Maar is die wel nieuw…?

Dit boek laat kinderen op een speelse manier zien hoe 
belangrijk het is om voor onze aarde te zorgen!

Geef me 
de ruimte

Commander Spoedniks wordt op een belangrijke missie gestuurd. 
Hij gaat op reis door het oneindige heelal om een leefbare planeet 

voor de mensheid te vinden. Voor als het echt mis gaat met de 
aarde. Na een lange reis in zijn ruimteschip de ASPRO5000 belandt 

Leestip



Ben jij weleens 

op reis geweest? 

Wat nam je toen 
mee?

Gespreksvragen

Met wat voor 
voertuig vliegt 

een astro-
naut naar de 

ruimte?

Wat doet een 
astronaut 

allemaal in de 
ruimte?

Wat is een 
astronaut?

Antwoorden:
een ruimtepak, ter 

bescherming * een as-

tronaut is iemand die 

naar de ruimte gaat 

* een astronaut vliegt 

met een raket naar 

de ruimte * een astro-

naut doet onderzoek 

in de ruimte

Wat 
hebben 

astronaut-
en aan en 
waarom? 
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Activiteit 1: Welke planeet staat waar?

- Commander Spoedniks was op zoek naar 
een nieuwe planeet - 

Voorbereiding
Print bijlage 1, eventueel op A3-formaat, 
voor elk kind in de klas. 

Uitvoering
Geef elk kind bijlage 1 en kies hiernaast het 
niveau. 

Oplossing
Hieronder op het plaatje zie je in welke 
volgorde de planeten staan: zon (ster), 
Mercurius, Venus, aarde (met de maan), 
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Niveauvariatie
Niveau 1: Bespreek samen welke planeten 
je allemaal op de pagina ziet. Laat zien in 
welke volgorde de planeten vanaf de zon 
staan. Laat de kinderen de planeten uitknip-
pen en in de juiste volgorde van links naar 
rechts op (zwart) karton plakken. 

Niveau 2: Laat de kinderen benoemen wel-
ke planeten ze zien. Kunnen ze de planeten 
zelf in de juiste volgorde van links naar re-
chts leggen, beginnend bij de zon?

Niveau 3: Laat de kinderen de planeten uit-
knippen en in de juiste volgorde vanaf de 
zon van links naar rechts op papier of karton 
plakken. Laat de kinderen de namen van de 
planeten onder de planeten schrijven. 
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Bijlage 1: Planeten



Activiteit 2: Teken een buitenaards wezen

- Op Spruit 11 woont een buitenaards wezen. - 

Voorbereiding
Print bijlage 2 (de pagina hiernaast) voor 
elk kind in de klas. Leg potloden, stiften, 
verf, krijtjes en/of knutselspullen klaar.
. 

Uitvoering
Vraag de leerlingen of ze weten wat een 
buitenaards wezen of een aliën is. Hoe den-
ken zij dat een aliën eruitziet? Laat hen dat 
tekenen.

Niveauvariatie
Je kunt er ook voor kiezen om (jonge) 
kinderen een buitenaards wezen te laten 
kleien. Of laat de kinderen van materialen 
een buitenaards wezen in 3D maken.
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mijn buitenaards wezen



Activiteit 3: Trap naar de ruimte

- De raket startte niet. -

Niveauvariatie
Laat jongere kinderen de trappen op 
bijlage 4 leggen om te ontdekken welke 
trap naar welke planeet gaat. Laat oudere 
kinderen (eerst) inschatten welke trap naar 
welke planeet gaat, in plaats van het uit te 
proberen door de trappen op de pagina te 
leggen. 

Geef me 
de ruimte

Voorbereiding
Print bijlage 3 en bijlage 4 voor ieder kind. 
Lamineer de pagina’s eventueel en knip de 
trappen uit.

Uitvoering
Welke trap gaat naar welke planeet? En 
hoeveel tredes hebben de trappen?

Oplossing



Bijlage 3: sterrenstelsel



Bijlage 4: trappen
Maak je eigen “Commander Spoedniks” ruimtemobile

1) Knip alle planeten, de aarde en de raket uit.
2) Prik de gaatjes door en maak er touwtjes aan. (gebruik wit of zwart garen)
3) Maak een kruis van bijvoorbeeld satestokjes of rietjes.
4) Maak de planeten en de raket vast aan de uiteinden en hang ze op verschillende hoogtes.
5) Maak een touwtje in het midden van het kruis en hang hieraan de mobile op. 

Illustraties Barbara de Wolf - uit “Spoedniks zoekt een nieuwe planeet” - Stefan Wolters - uitgeverij Ploegsma
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