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Piloot

Sleutelwoorden

“Hallo allemaal. Welkom aan boord. Maak uw riemen vast. We vertrekken zo.”
zegt Britt, de piloot. “Papa, hoe kan de piloot eigenlijk vliegen? Zit er net als
in een auto een stuur?” vraagt Lotte. Papa zegt: “Het lijkt wel op een stuur.
En er zijn heel veel knopjes. Samen met een andere piloot zal piloot Britt
het vliegtuig besturen.” Lotte voelt het vliegtuig bewegen, het vliegtuig rijdt
naar de startbaan. “Spannend!” zegt Lotte. “De reis gaat beginnen.”

Piloot
Stewardess
Vliegtuig
Vliegveld
Stijgen
Landen
Vervoer
Luchtvaart

Sector Vervoer

Materialen

Lijkt het jou leuk om piloot te zijn? Waarom wel of niet?

Filmpje ‘Piloot’

Kringgesprek - Klassikaal

Opdracht

30 min
1

Beroepenplaat

A

Bekijk het filmpje over de piloot. Vraag daarna:
• Heb jij al eens gevlogen? Hoe vond je dat?
• Zou Lotte ook in zo’n klein vliegtuigje zitten?
• Zou jij een vliegtuig willen besturen?

2

Verdeel de klas in groepjes. In vijf minuten overleggen de kinderen wat een piloot
allemaal moet kunnen.

3

Daarna vertellen de kinderen om de beurt aan de klas wat de taken van een piloot zijn.

4

Bekijk tot slot samen de (digitale) beroepenplaat. Welke beroepen of voorwerpen die te
maken hebben met de luchtvaart herkennen de kinderen nog meer?

Doelen
Ik weet wat de werkzaamheden
van een piloot zijn.
Ik kan met een groepje een
toneelstukje bedenken en
uitvoeren.

Toneelstukje maken - Groepjes

Opdracht

B

30 min

1

Verdeel de klas in groepjes.

2

Samen bedenken ze een toneelstuk dat zich afspeelt in het vliegtuig. Laat verschillende rollen
terugkeren: piloot, steward(ess), vakantiegangers en iemand die in de verkeerstoren zit.

3

Leg uit dat het vliegtuig wat later moet vertrekken, omdat een passagier te laat was.

Ruimte voor nog een activiteit?
Laat kinderen kiezen uit één van deze opdrachten:

Individueel

30 min

Tweetallen

30 min

Groepjes

10 min

Piloot tekenen

Vliegtuig ontwerpen

De boodschap doorgeven

Laat eerst een foto van je gezicht maken.
Knip deze foto uit. Teken jezelf als piloot.

Ontwerp een vliegtuig. Overleg goed met
elkaar hoe dit eruit moet komen te zien.
Teken het.

Als piloot moet je goed kunnen luisteren,
bijvoorbeeld naar de verkeersleider in de
verkeerstoren en naar piloten in andere
vliegtuigen. Iemand bedenkt een korte zin.
Fluister de zin in het oor van de ander. Kan
de laatste in de rij de zin goed opzeggen?
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