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Opdrachten 
 

 

Wetenschap van de toekomst 
 

1 – Maak een woordweb 

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

het woord wetenschap in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

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

 

3 – Wat is wetenschap? 

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

 

 4 – Doen 

Bouw met behulp van constructiemateriaal je eigen robot. 

 

5 – Reken het uit 

Licht reist met 300.000 km per seconde. 

Als een vliegtuig 1000 km/u vliegt, hoeveel uren doet het dan over een afstand van 

300.000 km? Hoeveel dagen is dat in totaal? 

 

Hoe lang duurt het bij teleportatie om bijvoorbeeld van Groningen naar Maastricht 

te reizen of van Amsterdam naar Madrid? 

 

6 – Als ik … 

Als jij een wetenschapper van de toekomst was, wat zou je dan uit willen vinden en 

waarom juist dat? 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Schrijf een kort fantasieverhaal waarin teleportatie een belangrijke rol speelt. 

b. Wat vind jij van het idee achter cryonisme? (p. 6) 

Zou jij daarvoor wel of niet in aanmerking willen komen? Leg uit waarom je 

dat wel/niet zou willen. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Maak de zin af. Alchemie is een vroege vorm van ... (p. 26) 

A: scheikunde B: sterrenkunde C: wiskunde 

 

b. Maak de zin af. Een laser is een krachtige ... (p. 27) 

A: waterstraal B: lichtstraal C: geluidstraal 

 

c. Wat is een perpetuum mobile? (p. 9) 

A: een apparaat dat op 

gas werkt 

B: een apparaat dat op 

elektriciteit werkt 

C: een apparaat dat uit 

zichzelf werkt 
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Opdrachten – antwoorden 
 

 

Wetenschap van de toekomst 
 

1 – Maak een woordweb 

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

het woord wetenschap in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

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

 

3 – Wat is wetenschap? 

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

 

 4 – Doen 

Bouw met behulp van constructiemateriaal je eigen robot. 

 

5 – Reken het uit 

Licht reist met 300.000 km per seconde. 

Als een vliegtuig 1000 km/u vliegt, hoeveel uren doet het dan over een afstand van 

300.000 km? Hoeveel dagen is dat in totaal?  300 uur. Dat is 300 : 24 = 12,5 dag. 

 

Hoe lang duurt het bij teleportatie om bijvoorbeeld van Groningen naar Maastricht 

te reizen of van Amsterdam naar Madrid?  Nog niet 1 seconde. Je reist op hetzelfde 

moment. 

 

6 – Als ik … 

Als jij een wetenschapper van de toekomst was, wat zou je dan uit willen vinden en 

waarom juist dat? 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Schrijf een kort fantasieverhaal waarin teleportatie een belangrijke rol speelt. 

b. Wat vind jij van het idee achter cryonisme? (p. 6) 

Zou jij daarvoor wel of niet in aanmerking willen komen? Leg uit waarom je 

dat wel/niet zou willen. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Maak de zin af. Alchemie is een vroege vorm van ... (p. 26) 

A: scheikunde B: sterrenkunde C: wiskunde 

 

b. Maak de zin af. Een laser is een krachtige ... (p. 27) 

A: waterstraal B: lichtstraal C: geluidstraal 

 

c. Wat is een perpetuum mobile? (p. 9) 

A: een apparaat dat op 

gas werkt 

B: een apparaat dat op 

elektriciteit werkt 

C: een apparaat dat uit 

zichzelf werkt 

 


