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Opdrachten 
 

 

Hoe werkt een helikopter? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij helikopter? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over helikopters? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een helikopter is. 

 

4 – Denk eens mee 

Vergelijk een helikopter met een drone en schrijf op wat de overeenkomsten zijn. 

 

5 – Reken het uit 

a. In het boek wordt gesproken over krachten. Welke kracht trekt jou naar de 

aarde? Aan wie trekt de aarde het hardst: aan jou, je vriendje/vriendinnetje, 

jouw juf/meester? 

b. De aarde trekt 3x zo hard als de maan. Daarom weegt alles op aarde 3x zo 

veel als op de maan. Stel, op aarde weeg jij 30 kilo. Hoeveel weeg je op de 

maan? 

 

6 – Teken het 

Stel je voor dat je in een helikopter recht boven je school vliegt. Maak nu een 

plattegrond van de school, het plein en de aangrenzende straten. Gebruik daarbij 

ook een windroos op de juiste manier. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Bouw een helikopter met staartrotor van een materiaal naar keuze (karton, 

technisch lego, enz.) Verklaar waarom die staartrotor in jouw geval zo 

belangrijk is. 

b. Wat is de naam van de helikopter die kan vliegen als een vliegtuig? Leg uit 

hoe deze vliegmachine werkt. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Wie ontwierp als eerste een helikopter? (p. 6) 

A: de Amerikaanse broers 

Orville en Wilbur Wright 

B: de Chinezen C: de Italiaanse kunstenaar 

Leonardo da Vinci 

 

b. Hoe wordt de kracht genoemd die een helikopter optilt? (p. 8) 

A: liftkracht B: stuwkracht C: zwaartekracht 

 

c. Welke helikopter is niet geschikt om te landen op harde EN zachte 

oppervlakken? (p. 19) 

A: heli met drijvers B: heli met glijders C: heli met wielen 
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Opdrachten – antwoorden 
 

Hoe werkt een helikopter? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij helikopter? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over helikopters? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een helikopter is. 

 

4 – Denk eens mee 

Vergelijk een helikopter met een drone en schrijf op wat de overeenkomsten zijn. 

 

5 – Reken het uit 

a. In het boek wordt gesproken over krachten. Welke kracht trekt jou naar de 

aarde? Aan wie trekt de aarde het hardst: aan jou, je vriendje/vriendinnetje, 

jouw juf/meester? De zwaartekracht. Die trekt het hardst aan de juf/meester 

en het zachtst aan de kleinste van jullie. 

b. De aarde trekt 3x zo hard als de maan. Daarom weegt alles op aarde 3x zo 

veel als op de maan. Stel, op aarde weeg jij 30 kilo. Hoeveel weeg je op de 

maan? 30 : 3 = 10 kilo 

 

6 – Teken het 

Stel je voor dat je in een helikopter recht boven je school vliegt. Maak nu een 

plattegrond van de school, het plein en de aangrenzende straten. Gebruik daarbij 

ook een windroos op de juiste manier. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Bouw een helikopter met staartrotor van een materiaal naar keuze (karton, 

technisch lego, enz.) Verklaar waarom die staartrotor in jouw geval zo 

belangrijk is. 

b. Wat is de naam van de helikopter die kan vliegen als een vliegtuig? Leg uit 

hoe deze vliegmachine werkt. VTOL-vliegtuig. De propellers kunnen omhoog 

staan als bij een helikopter en plat liggen om te vliegen als een vliegtuig. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Wie ontwierp als eerste een helikopter? (p. 6) 

A: de Amerikaanse broers 

Orville en Wilbur Wright 

B: de Chinezen C: de Italiaanse kunstenaar 

Leonardo da Vinci 

 

b. Hoe wordt de kracht genoemd die een helikopter optilt? (p. 8) 

A: liftkracht B: stuwkracht C: zwaartekracht 

 

c. Welke helikopter is niet geschikt om te landen op harde EN zachte 

oppervlakken? (p. 19) 

A: heli met drijvers B: heli met glijders C: heli met wielen 

 


