
Dit kan ik al!
■ Ik kan een stuk van een tekst chronologisch samenvatten.
■ Ik kan verbanden zoeken in een tekst (reden, oorzaak, gevolg, probleem, oplossing).
■ Ik kan een tekst samenvatten en navertellen aan de hand van sleutelwoorden.

Meer meisjes in de ruimte

■ Lees het artikel.

Astronaut wil meiden inspireren 
met nieuwe Barbie-pop
Wo 10 juli, 15:33

De eerste Italiaanse vrouw die de ruimte in ging, krijgt haar eigen Barbie. 
Met de pop hoopt ze meiden te inspireren. Ze wil hen laten zien dat ze later 
alles kunnen worden wat ze willen. En dus ook astronaut. 

‘Ik hoop dat het jonge meisjes en jongens helpt 
zonder grenzen over hun toekomst te durven dromen.’

Het bedrijf dat Barbies maakt, kreeg de afgelopen jaren veel kritiek. 
De poppen hebben vaak te meisjesachtige kleren aan. En dat zou volgens veel 
mensen niet het goede voorbeeld geven.

Daarom heeft het bedrijf nu ook nieuwe poppen gemaakt van vrouwen die 
belangrijk in de geschiedenis zijn geweest. Zoals wetenschappers en kunstenaars.

Bron: NOS Jeugdjournaal

■ Welke vrouwelijke astronaut leerde je kennen in de tekst?

■ Zou jij astronaut willen worden? Waarom (niet)?

1

Samantha Cristoforetti

eigen antwoord

Race naar de ruimte

Samantha Cristoforetti, 
de Italiaanse astronaut
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Van ballonnen tot raketten

■ Bekijk de afbeeldingen en lees de beschrijvingen.
■ Voorspel de volgorde van de gebeurtenissen in de lucht- en ruimtevaart.
■ Nummer de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

■ Bekijk de tekst in je taalboek p. 77-79.
■ Bedenk waarover de tekst zal gaan en wat je er al over weet.
■ Kruis de passende tekstsoort aan.

fictie  non-fictie ontspannende tekst

activerende tekst informatieve tekst overtuigende tekst

2

×

×

De Apollo 11 landt op 
de maan. Neil Armstrong 
zet als eerste een voet 

op de maan.

7

De broers Montgolfier 
demonstreren hun 
heteluchtballon.

1 Laika, een Russische 
hond, is het eerste 
levend wezen dat 

rond de aarde cirkelt 
met de Spoetnik 2. 
Laika sterft door 
oververhitting en 

stress.

5

De broers Wright maken de eerste 
vlucht met een vliegtuig.

2

Joeri Gagarin is de eerste mens 
die een ronde om de aarde 

maakt.

6

Vliegtuigen worden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ingezet 

om bommen te werpen.

3

Ham is de eerste chimpansee 
in de ruimte na een 

geslaagde ruimtevlucht.

5

In Amerika wordt de 
eerste raket 

gebouwd. De Duitsers 
ontwikkelen kort 

daarna V2-raketten 
die de vliegende 

bommen in de oorlog 
kunnen vervangen.

4

Valentina Teresjkova werd aan boord van 
de Vostok 6 in de ruimte gelanceerd. Zij 
werd zo de eerste vrouw en burger in de 
ruimte. Het is een eerste overwinning van 
de Sovjet-Unie op de Verenigde Staten.
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De geschiedenis van de ruimtevaart

■ Lees de tekst in je taalboek p. 77-79.
■ Vul het schema aan.

datum gebeurtenis

september 1783

De gebroeders Wright maken de eerste vlucht met een vliegtuig.

Frank Whittle vindt de straalmotor uit.

augustus 1945

Het eerste lijnvliegtuig met straalmotor wordt in gebruik genomen.

De Sovjet-Unie lanceert de Spoetnik 1.

november 1957

januari 1958 Lancering van de Amerikaanse Explorer I.

1959

12 april 1961

februari 1962

De Russen maken de eerste ruimtewandeling.

Apollo 11 landt op de maan. Amerika won uiteindelijk de ruimterace.

3

De gebroeders Montgolfier laten een heteluchtballon opstijgen.

1903

1941

Amerika gooit atoombommen op Japanse stad met

bommenwerper.

1952

4 oktober 1957

De hond Laika komt om aan boord van de Spoetnik 2.

Amerika stuurt aapjes de ruimte in.

Joeri Gagarin is de eerste mens in de ruimte.

John Glenn is de eerste Amerikaan in een baan om de aarde.

maart 1965

juli 1969
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een stuk tekst chronologisch samenvatten.

• Ik leerde verbanden zoeken in een tekst (reden, oorzaak, gevolg, probleem, oplossing).

• Ik leerde de inhoud van een tekst beoordelen en een eigen mening formuleren op basis van 
de tekst.

De chimpansees

■ Lees de tekst over de chimpansees in je taalboek p. 80.
■ Vat de tekst samen in maximaal vijf zinnen.

4

meerdere antwoorden mogelijk, bv.

Voor de vlucht werden zes chimpansees getraind. De apen ondergingen allerlei tests die

hen moesten voorbereiden op de ruimtereis. Uiteindelijk werd Ham gekozen. 

Hij was niet de slimste, maar had wel een goed humeur en veel energie.
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