Activiteiten bij

Reis naar de maan
Praten over het verhaal
Allereerst kun je samen een naam bedenken voor de hoofdpersoon van
het verhaal, dat maakt het makkelijker om over de gebeurtenissen in het
verhaal te praten. Is het een jongen of een meisje? Dat kun je niet zien
he? Wat zou een goede naam zijn?
Ga vervolgens in gesprek over het verhaal, vraag bijvoorbeeld:
• Hoe zou het kind zich voelen als hij/ zij het ruimteschip ziet wegvliegen?
• Wat vinden de maanmannetjes zo bijzonder aan de krijtjes?
• De mannetjes verstoppen zich als de meester terug komt. Waarom zouden ze dat doen?
• De tekeningen moesten weer worden uitgeveegd. Waarom zou dat zijn?
• Wat gaan de maanmannetjes met de krijtjes doen, denk je?

Een echte reis naar de maan
Digitale media maken het mogelijk om de wereld van kinderen te vergroten door samen naar iets te
kijken, wat je in werkelijkheid niet kunt laten zien. Een reis naar de maan is daar een goed voorbeeld
van. Door van te voren goede korte filmpjes uit te zoeken, kun je de kinderen meenemen op reis.
Hiervoor hoef je geen hele film aan te zetten, maar is een filmpje van een paar seconden al voldoende.
Het is belangrijk dat je inleidt wat je de kinderen gaat laten zien. Bijvoorbeeld:
• Vertel de kinderen dat je samen gaat kijken naar de lancering van een ruimteschip (in het echt).
Zet het filmpje aan vanaf 05:22 minuten en geef woorden aan wat de kinderen zien. Wat zijn de
verschillen tussen het echte ruimteschip en het ruimteschip in het verhaal?
• Of vertel dat jullie naar de maan gaan kijken. Zet het geluid bij dit filmpje uit en praat met de
kinderen over de eigenschappen van de maan (de kleur, de kraters, dat het een planeet is). Volg
vooral de vragen en opmerkingen van de kinderen, dan weet je zeker dat je goed aansluit bij
hun belevingswereld. Om de verbinding te maken tussen wat de kinderen online en offline zien,
kun je samen even naar het raam lopen. Soms kun je de maan overdag goed zien! Wie ziet de
maan het eerst?
Behalve filmpjes kun je ook foto’s op een tablet laten zien, zoals
hier links. Deze afbeelding laat goed het verschil zien tussen de
kleinere grijze maan en grotere kleurrijkere aarde, Wat is dat
blauw (water)? En dat witte (wolken)? En waar kun je dan land
zien?

Woordeloos
Reis naar de maan is een woordeloos prentenboek. Dit heeft als voordeel dat kinderen die thuis een
andere taal spreken dit verhaal met hun ouders in hun moedertaal kunnen ‘lezen’. Ook kunnen
kinderen het verhaal na een aantal keer aan elkaar voorlezen/ vertellen. Ondanks dat er geen woorden
geschreven zijn, geeft het verhaal heel veel mogelijkheden om de woordenschat uit te breiden. Je kunt
niet heen om woorden als: ruimteschip, maan, aarde, ruimtepak, in slaap vallen, vertrekken, zonder,
achterblijven, naar huis terug, voor altijd, figuren, uit de grond, maanmannetje, tekenen, kleuren,
krijt/stift, vrolijk, rots, ophalen, straf, schoonmaken, afscheid, zwaaien.

Creatief aan de slag
Afhankelijk van de materialen die je beschikbaar hebt, biedt het boek veel mogelijkheden voor
knutselopdrachten. Zo kun je samen:
- Tekenen met gekleurde krijtjes, net als het kindje en de maanmannetjes in het verhaal.
- De maanmannetjes kleien. Ze zien er allemaal anders uit, kijk maar eens goed naar de
illustraties van het boek!
- Je eigen raket of ruimteschip knutselen met lege wc-rolletjes of ander verpakkingsmateriaal.

Lichaamstaal
De kinderen en de meester hebben in het verhaal een helm op, waardoor je gezichtsuitdrukkingen niet
kan zien. Kijk met de kinderen naar de prenten en probeer met de
lichaamstaal erachter te komen hoe iemand zich voelt. Kijk bijvoorbeeld naar:
- Het kind dat achteraan loopt op de kaft
- Het kind dat het ruimteschip ziet vertrekken
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- Het kind dat zit te tekenen (‘geconcentreerd’)
deze maand zijn
- De maanmannetjes zodra het kindje zich omdraait
ontwikkeld door
- De meester die het kind ophaalt (‘opgelucht’)
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- Het kind dat weer weg moet
Benoem de emoties en doe ze met de kinderen na.

Rotstekeningen
Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is ‘terug in de tijd’. Ondanks
dat het verhaal in dit prentenboek zich afspeelt in de toekomst, geeft het
ook een mooie aanleiding om het te hebben over de eerste
rotstekeningen. Leg wat uit over rotstekeningen, wellicht met andere
boekjes over rotstekeningen, en verbind er een creatieve activiteit aan
zodat kinderen zelf kunnen ervaren hoe je rotstekeningen maakt.
Bijvoorbeeld door te tekenen met aardskleurige krijtjes op bruin
verkreukeld papier.

