
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 1,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

Doelgroep/Discipline Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- Stel dat je zou kunnen 

opstijgen en door de ruimte 
zou kunnen vliegen, hoe zou je 
je dan voelen?  

- Als je een marsmannetje zou 
ontmoeten, wat zou je hem 
willen vertellen? 

Bespreek: 
- Omschrijf een ruimtereis die je 

zou willen maken van begin tot 
eind.  

- Hoe zou het voelen als je zo ver 
van huis bent, in een omgeving 
die je niet kent?

Bespreek: 
- Welke muziek die jij kent vind 

je goed passen bij een vlucht 
door de ruimte?  

- Denk je dat er buitenaardse 
wezens bestaan en hoe zouden 
ze er volgens jou uit kunnen 
zien als ze bestaan?

Tekenen Teken naar aanleiding van het 
muziekfragment:  
- Een zelfbedachte planeet 
- Een door jou ontworpen 

ruimteschip 
- Een ruimtewezen dat je zou 

willen ontmoeten

Teken naar aanleiding van het 
muziekfragment:  
- Een zelfbedachte planeet 
- Een door jou ontworpen 

ruimteschip 
- Een ruimtewezen dat je zou 

willen ontmoeten

Teken naar aanleiding van het 
muziekfragment:  
- Een zelfbedachte planeet 
- Een door jou ontworpen 

ruimteschip 
- Een ruimtewezen dat je zou 

willen ontmoeten

Schrijven Schrijf een kort briefje aan een 
ruimtewezen waarmee je 
bevriend bent, of teken iets voor 
hem. 

Schrijf een dialoog (gesprekje) 
tussen jou en een ruimtewezen 
dat je voor het eerst ontmoet

Schrijf een blog (verslagje) van 
een bladzijde waarin je een 
bijzonder moment omschrijft uit 
je zojuist gemaakte ruimtereis

Bewegen Bedenk wat je tegen een 
marsmannetje zou willen zeggen 
en hoe je dat zou doen in 
gebarentaal (zonder woorden)

Vorm duo’s. De een is zichzelf, de 
ander een ruimtewezen. Voer 
een kort gesprekje in 
gebarentaal, waarbij de rest van 
de klas probeert te raden wat er 
gezegd wordt

Maak een ‘reis door de ruimte’ in 
slow-motion van de ene kant van 
het lokaal naar de andere, alsof 
je alles voor het eerst ziet. Één 
voorwerp vind je zo bijzonder dat 
je het oppakt en meeneemt naar 
de aarde

Aansluiting andere 
vakken

Welke planeten ken je?  
Wat weet je over de ruimte? 

Knutsel een zelfbedachte 
planeet, ruimteschip of 
ruimtewezen

Onderzoek wat er bekend is over 
de verschillende planeten. Hoe 
ver zijn ze bij ons vandaan, hoe 
warm of koud is het er, bestaat er 
een vorm van leven?


