Blad 1
Ga naar www.internetvoorsbo.nl
Zoek: Sterrenkids

1

Links staat het menu.
Zoek ‘Het zonnestelsel’
Klik op ‘de zon’.
Hoever staat de zon van de aarde? _______________ kilometer.
Het licht van de zon reist met een snelheid van ____________
kilometer per seconde!

2

Lees ‘een enorme gasbol’.
Hoe vaak past de aarde in de zon? ____ keer.

3

Klik aan: bij ‘zonnestelsel’ zonsverduistering
Hoe ontstaat een zonsverduistering?
Een zonsverduistering ontstaat wanneer de _________ precies tussen de
____________ en de ____________ gaat staan en dus voor de ______
langs gaat.

4

Klik aan: bij ‘zonnestelsel’ Mercurius.
Welke twee zinnen zijn waar?
0 Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat.
0 Mercurius draait in 88 dagen om zijn as .
0 Mercurius draait in 58 dagen om zijn as.
0 Mercurius is de planeet die het verst van de zon staat.

5

Op Mercurius kan het heel heet worden wel ________ graden
boven nul. Toch kun je er ook schaatsen. Hoe kan dat?
_______________________________________________

6

Klik aan: bij ‘zonnestelsel’ de aarde.
Hoe lang loopt de mens al op de aarde rond?
Al __________________ jaren.

7.

De aarde is de hoeveelste planeet in het zonnestelsel (gerekend
vanaf de zon)? _______________

8

Lees ‘Vanuit de ruimte…’.
Waardoor ontstaan de getijden eb en vloed?
_______________________________________________________

9

In het midden van de aarde ligt de ______________
Daaromheen de ________________
En daarop de ___________________

10

Kun je de naam van deze planeet vinden?
_____________
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1

Klik aan bij ‘Zonnestelsel’ Venus!
Venus is ongeveer net zo groot als de _____________

2a

Hoe lang duurt een dag op Venus?
_________ Aardse dagen.

2b

Hoe lang duurt een jaar op Venus?
_________ Aardse dagen.

3

Klik aan bij ‘zonnestelsel’ Saturnus.
Wat valt je onmiddellijk op bij deze planeet? ________________

4

Lees Saturnus, het wonder met de ringen’.
Kun je uit het stukje halen, waar deze ringen uit bestaan?
Het is een enorme _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5

Hoe heet een van de manen bij Saturnus?

6

_______________________________________________________
Klik aan bij ‘zonnestelsel’ Maan.
Waar komt de naam maand vandaan?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
7a

Wat zie je als je met een verrekijker naar de maan kijkt?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7b

Wat zijn ‘zeeen’ op de maan eigenlijk?
__________________________________

8

Wanneer ontstaat er een maansverduistering?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

9

Klik aan bij ‘zonnestelsel’ Mars.
Waar komt de naam de rode planeet vandaan?
_____________________________________

10

Wat is dit voor apparaat en waar dient het voor?
______________________________________________________
______________________________________________________

11

Noem 1 vulkaan op de planeet Mars.
______________________________________________________

