
Spruitjes in
space

Werkvel uitleg...

Is er leven op de andere planeten?
Stel je voor... je mag een ruimtereis maken en je bepaalt welke
planeet jij gaat ontdekken. Wat en wie kom je dan allemaal
tegen? Zou er leven zijn op die andere planeten? Ze zeggen
van niet, want het levende bewijs is nog nooit geleverd.
Bovendien heeft er nog nooit een mens voet op een andere
planeet gezet. Misschien dat er toch nog ergens in een hoekje,
krater, kuil of bergtop  iets levends woont... Maar hoe dit
wezentje er uitziet, dat is de vraag. Want iedere planeet heeft
zo z’n eigenaardigheden. Op de een is het ijs- en ijskoud, op 
de ander juist bloedheet. Er zijn er ook waar het keihard waait.
Nog veel harder dan het op Aarde ooit gewaaid heeft. Op de
werkvellen lees je precies wat de toestand op de verschillende
planeten is. Kies de planeet die jou het meeste aanspreekt en
ontwerp een dier dat jij op jouw favoriete planeet tegen kunt
komen. Het wezen moet in ieder geval aan twee van de 
onmisbare weetjes, die op het werkvel staan beschreven, 
voldoen. Met het materiaal dat de meester of juf klaarlegt 
zet je jouw eigen planetendier in elkaar.



Mercurius

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Hobbeldebobbel...
Monteer rupsbanden
aan de voeten van
jouw planetendier of
bedenk iets anders
waarmee jouw dier
bergen en vulkanen
kan beklimmen. Op
Mercurius tref je
namelijk veel 
enorme kraters aan.
De grootste krater
heeft een doorsnee
van wel 1300 kilo-
meter (van
Amsterdam tot de
Spaanse grens)! 

Supersnelle postbode
Mercurius draait het snelste om de
zon. Grappig, want Mercurius is ook
de snelste postbode. Tenminste, als
je de Romeinse verhalen van vroeger
wilt geloven. In boeken wordt hij 
afgebeeld met vleugels aan zijn helm
en aan zijn schoenen. In zijn hand
draagt hij een toverstaf. Lijkt jouw
dier misschien op hem? 

Smelt niet! 
Omdat Mercurius zo 
dicht bij de zon staat is 
het er snik- en snikheet.
Zonder een fantastisch 
zonnebrandwerend, 
hittebestendig, frituurveilig
pantser verbrandt jouw 
planetendier hier levend. 

Snel oud! 
Leen van je
oma een pot
antirimpel-
crème en een
wandelstok,
want op
Mercurius
wordt je dier
heel snel oud.
Wat een jaar 
is bij ons, zijn
er vier op
Mercurius. 

Klein maar fijn
Mercurius is de kleinste planeet
en staat het dichtste bij de zon.

Onmisbare weetjes voor een 
gepantserd planetendier!
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Venus

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Met z’n tweetjes
Verliefd zijn in je eentje is maar saai. Het zou dus
heel goed kunnen dat jouw planetendier altijd met
z’n tweetjes is of op zoek naar iemand waar hij
verliefd op kan worden. Misschien wordt hij 
(of zij) wel op slag verliefd op jou! 

Venus kun je zien
Wil je kijken hoe het op
Venus is, sta dan een keer
heel vroeg op of ga heel laat

naar bed. Deze planeet is
vaak te zien als eerste heldere

object aan de avondhemel of als
het laatste aan de ochtend-
hemel. Misschien beschikt jouw
planetendier wel over een verre-
kijker waarmee hij op zoek gaat
naar verliefde stelletjes op aarde. 

Stay cool
Op deze liefdesplaneet moet je goed tegen
de warmte kunnen, de temperatuur loopt
hier op tot ver boven de 450 graden. Jouw
planetendier heeft dus iets bijzonders bij
zich waardoor hij zijn hoofd altijd koel houdt. 

Vlinders
Voor iedereen met vlinders in de buik
is Venus de ultieme bestemming.
Venus is namelijk vernoemd naar 
de godin van liefde en schoonheid. 

Onmisbare weetjes voor een
verliefd planetendier!
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2
Aarde

Spruitjes in
space 

Kies voor een 
reis naar:

Drukke boel! 
Op aarde wonen wel 6.446.131.400
(ruim 6 miljard) mensen. Een
groot deel van deze mensen
woont in China. En het aantal
mensen dat op onze aarde leeft
blijft maar groeien.. Wat een
drukte! Jouw  planetendier 
moet daar dus wel heel goed
tegen kunnen. 

Vroeger
Toen de aarde ongeveer
4,5 miljard jaar geleden
ontstond, was ze niet
meer dan een gloeiend
hete rode bal van
gesmolten steen. Het
duurde miljoenen jaren
voordat deze bal afkoelde
en er een wolkenlaag
omheen kwam. Deze wol-
kenlaag noemen we de
dampkring.  

Aarde is de planeet waar wij op
leven. Die ken je dus maar al te
goed. Wil je een dier voor deze
planeet maken, bedenk er dan
een die nog niet bestaat. 

Onmisbare weetjes voor een 
stress-bestendig planetendier!
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AVerbranden of bevriezen?
Dankzij de dampkring kunnen wij op aarde
leven. De dampkring zorgt ervoor dat de
aarde overdag door de intense hitte van de
zon niet verbrandt. Bovendien beschermt hij
ons tegen schadelijke straling van de zon.

f

HD



Mars

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Klimmen
Op Mars staat een vulkaan die drie maal
hoger is dan de hoogste berg op aarde,
de Mount Everest. Deze vulkaan is wel
20 kilometer hoog. Grote kans dat het
dier zich in deze vulkaan verborgen
houdt en dat hij geen hoogtevrees heeft.
Hopelijk heb jij daar 
ook geen last van!  

Oppassen
Vergeet geen cadeautjes mee te
nemen. Grote kans dat het dier
dat jij hier tegenkomt een ruzie-
makertje, een branieschopper, is.
Mars is namelijk vernoemd naar
de Romeinse god van de oorlog.
Op schilderijen en tekeningen
rijdt Mars vaak rond in een 
strijdwagen (soort koets), 
zwaait hij met een zweep 
en heeft hij een 
wolfshond bij zich. 

Schutkleur
Wil je niet te ver van huis?
Boek dan een reisje naar
Mars, de rode planeet die 
naast de aarde staat. 

Het dier dat hier woont 
houdt zich graag 

verborgen. Zou dat door 
zijn schutkleur komen? 

Onmisbare weetjes voor een 
planetendier zonder hoogtevrees!
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Jupiter

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Grootst! 
Speelt tijd geen rol, dan is Jupiter de planeet
waar je moet zijn. Deze planeet is namelijk
de allergrootste van ons zonnestelsel en de
tijd gaat hier heel langzaam. De reis om de
zon duurt op Jupiter twaalf jaar.

Camouflage
Wil je dat jouw planeten 
dier niet te veel opvalt?
Verwerk dan een streepjes-
patroon in zijn outfit. 
Jupiter staat namelijk bekend
om zijn prachtige gekleurde
banden in de dampkring. 

Jupiter!
Jupiter is god van de lucht, god van
het onweer en de bliksem. Ook is
Jupiter koning van alle goden.

Onmisbare weetjes voor een 
onzichtbaar planetendier!

Nooit donker
Rond Jupiter zweven wel 63 manen. Hierdoor is het ‘s
nachts dus nooit pikkedonker. Jupiter lijkt schitterend wit
licht te geven. Zou het dier dat hier woont niet zo vaak
slapen of heeft hij misschien oogkleppen op? Of kruipt hij
’s nachts in zijn schild? Want als je ’s nachts wilt slapen
heb je wel iets nodig om het donker te maken... 
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Saturnus

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Voor brokkenpiloten! 
Rond Saturnus bevinden zich kilometers
brede ringen van stof en ijs. Als jouw 
planetendier kan vliegen moet hij wel
tegen een stootje kunnen en over een paar
stevige vleugels beschikken. Misschien
heeft hij ook wel een stofbril op... 

Gezelligheidsdier?
Gezellig is het wel op Saturnus,
het lijkt namelijk of hij mooi geel
licht geeft. Rond Saturnus zweven
wel 35 manen. 

Onmisbare weetjes voor een 
vliegend planetendier!

Niet echt een lieverdje
In de tijd van de Romeinen was Saturnus de god van de land-
bouw. Echt een lieverdje was hij niet. Hij at zijn eigen kinderen
direct na de geboorte op en voerde de ene oorlog na de andere.
Hij wordt vaak afgebeeld met een sikkel en een zeis. 
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&(La)waaierig
Omdat de wind hier soms met
1800 kilometer per uur rond je
oren giert is het belangrijk dat
jouw dier over een paar degelijke
poten beschikt en dat-ie geen
last heeft van al het lawaai.
Misschien heeft-ie wel hele klei-
ne oortjes. Of draagt hij juist
hele grote oordoppen? Jij mag
het zeggen.
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Uranus

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Zwemmen
De bestemming voor stoere zeebonken!
Op Uranus vind je een hele diepe oce-
aan die bestaat uit water en twee
super giftige stoffen: ammoniak en
methaan. Drink dit water dus niet op!
Als het dier dat jij op deze planeet ont-
dekt van zwemmen houdt moet hij wel
over een waterdicht vachtje beschikken
en tegen al deze giftige stoffen kunnen.
Het methaan zorgt voor de blauwe
kleur van Uranus. Als jouw dier een
schutkleur heeft, is hij dus .....  

Geen vaste grond?
Uranus bestaat helemaal uit gassen. Jouw dier 

voelt waarschijnlijk geen vaste grond onder de
poten, en heeft misschien ook wel 

iets aan een gasmasker!

Grapje
In het Engels spreek je Uranus uit als
‘your eenus’. Dat betekent ‘jouw kont’.

Onmisbare weetjes voor een 
zwemmend planetendier!

Botsing? 
Ten opzichte van de zon staat Uranus
wat scheef. Zou dit komen doordat
deze planeet ooit tegen een andere
planeet is gebotst? Sommige weten-
schappers zeggen van wel. Neem dus
geen risico’s en geef je planetendier
een grote helm mee waarmee hij zijn
koppie kan beschermen.

Uranus heeft 25 manen: 5 grote
en ongeveer 20 kleine. 
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Brrr... op Uranus is het slechts -205° graden. 



Neptunus

Spruitjes in
space

Kies voor een 
reis naar:

Oude man
Deze knalblauwe planeet is vernoemd naar de god
van de zee. Deze god wordt meestal afgebeeld met
een grote grijze baard en een drietand (lange vork
met drie tanden) die hij woest door de lucht slingert. 

Slakken en schildpadden
Laat je horloge maar thuis, de tijd op
Neptunus gaat heel erg traag. Het
lijkt wel alsof-ie stil staat, het duurt
wel 165 jaar voordat Neptunus zijn
rondje rond de zon heeft gemaakt. 

Neptunus
Onmisbare weetjes voor een lang-
zaaaaaam en traaag planetendier

Onmisbare weetjes voor een 
langzaaaaaam planetendier!

Niet voor watjes!
Echte helden bezoeken op Neptunus de
‘Grote Donkere Vlek’, een gebied waar het
altijd heel hard stormt. De winden die hier
waaien bereiken snelheden van wel 2000
kilometer per uur. Het planetendier dat zich
hier schuil houdt moet wel heel erg groot,
sterk en zwaar zijn. Anders waait hij weg! 
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