Zelf een sterrenkijker maken
Materiaal
voor iedere leerling een kartonnen koker van Pringles Chips
zwart of donkerblauw gekleurd papier of verf om de buitenkant mee te versieren
geel papier met sterren om uit te knippen of sterren stickers
lijm
schaar
zwart papier (stevig)
patroon van sterrenbeelden
priknaald + kussen
iets scherp om een gat in de bodem van de koker te maken
We voegden ook een werkwijze toe met gebruik van een WC rolletje.
WC rolletjes
zwart papier (stevig)
zwarte stift
lijm
plakband of elastiekjes
schaar
priknaald + kussen
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Werkwijze
Druk vooraf de sterrenbeeldpatronen af (zie onderaan dit document).Probeer uit of de
diameter overeenkomt met de koker die je zal gebruiken.
De stappen met gebruik van een kartonnen koker van Pringles Chips:
Laat je leerlingen de koker bekleden of beschilderen en decoreren met sterren.
Laat ze cirkels ter grootte van het deksel uit het zwarte papier knippen (of misschien
iets kleiner omdat het de bedoeling is dat ze in het deksel van de Pringles doos passen).
Laat ze met behulp van de patronen de verschillende sterrenbeelden in de zwarte
papieren cirkels prikken. Je kan dit eenvoudigweg doen door de patronen op het papier
te leggen. Je hoeft ze niet perse over te tekenen, zoals je ziet op de afbeelding
hieronder.

Nu hoeven jullie alleen nog een gat in de bodem van de koker te
maken.

Als dit allemaal is gebeurd, kunnen de leerlingen één van de
kaarten in het deksel plaatsen en door het gat aan de onderkant
te kijken.

Laat je leerlingen richten naar een lichtpunt als ze door hun
telescoop kijken.

2

De stappen met gebruik van een WC - rolletje:
Laat de leerlingen kiezen welke van de sterrenbeelden ze willen en laat
ze de cirkels uitknippen en plakken op zwart papier.
Laat ze ook een grotere cirkel uitknippen
(rond de kleine cirkel) uit het zwarte papier.
Laat ze er 5/6 insnijdingen in maken zoals
je op de foto ziet.

Op een stuk karton of prikkussen prikken de kinderen de
gaatjes voor het sterrenbeeld uit.

Laat ze het zwarte papier op het wc-rolletje kleven.

Met een elastiek of dikke plakband kan je dit extra
verstevigen. De leerlingen kunnen hun rolletje ook nog
versieren met stiften en stickers.
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