MINI LEESLES
LESKAART

'Astronaut worden is misschien wel het spannendste beroep dat er
bestaat.'

•

In Hoe word je een astronaut? vind je maar liefst 86 hoofdstukken
bomvol informatie over het beroep astronaut. Je kunt het zo gek
niet bedenken of het staat er wel in. Wat denk je bijvoorbeeld over
gezond blijven in de ruimte? Of hoe de astronauten eten in de
ruimte? Het boek is geschreven door André Kuipers, een bekende
Nederlandse astronaut. In een aantal hoofdstukken staan ook zijn
eigen ervaringen over het leven in het ruimtestation. Na het lezen
van dit boek weet je alles over het leven als astronaut!
In dit hoofdstuk wordt het beroep astronaut geïntroduceerd. Lees bladzijde 6 'Astronaut is
misschien...' t/m bladzijde 7 '...je aan boord.' voor.
Leesvraag: Welke beroepen kom je tegen in jouw boek?

•

Een astronaut moet in topconditie zijn en wordt dan ook onderzocht door verschillende
artsen. Lees bladzijde 24 'Na je bezoek...' t/m bladzijde 25 '...keren op aarde.' voor.
Leesvraag: Moet er in jouw boek iemand naar de dokter? Waarom?

•

Een astronaut moet een speciaal ruimtepak met een ruimtehelm op. Zonder dit pak is een
ruimtereis onmogelijk. Lees bladzijde 34 'In de lege...' t/m bladzijde 35 '...baby. Echt waar!'
voor.
Leesvraag: Wat voor kleding draagt jouw hoofdpersoon? Is hier iets bijzonders aan?

•

Om te oefenen met gewichtloosheid gaan astronauten vaak oefenen in het zwembad. Lees
bladzijde 42 'Tijdens hun opleiding...' t/m bladzijde 43 '...ruimtestation - net echt!' voor.
Leesvraag: Waar wordt er in jouw boek voor geoefend of getraind?

•

Het ruimtestation is een groot huis, dat bestaat uit modules. Van binnen
lijkt het wel een doolhof. Lees bladzijde 44 'Het ruimtestation is...' t/m
bladzijde 45 '...als thuiskomen.' voor.
Leesvraag: Hoe ziet het huis eruit waar jouw hoofdpersoon in
woont?

•

Hoewel astronauten veel en hard moeten werken, is er ook
ruimte voor vrije tijd. Zo is er aan boord van het ISS elke vrijdag
een filmavond. Lees bladzijde 68 'Astronaut is een...' t/m
bladzijde 69 '...gitaar leren spelen.' voor.
Leesvraag: Wat doet jouw hoofdpersoon in zijn vrije tijd?

