Planetene

Svar på spørsmålene:
1. Hva heter den største planeten?
___________________________________________
2. Hva heter den minste planeten? (IKKE Pluto)
___________________________________________
3. Hva heter den planeten som er lengst borte fra oss?
___________________________________________

4. Hva heter den planeten som har de fineste ringene?
______________________________________
5. Hvilket annet navn har jorda?

Galileo Galilei

Galileo Galilei bodde i Italia.
Han levde for snart 500 år siden.
Galileo syntes stjernene var veldig spennende.
En dag fikk han vite at det fantes en kikkert det
gikk an å studere himmelen med.
Etter en stund laget Galileo en kikkert som var
bedre enn alle de andre.
Med denne kikkerten gjorde han mange
merkelige oppdagelser.
Galileo var den første som så fjell på månen.
Han sa også at den polske Kopernikus hadde rett.
Alle planetene bevegde seg rundt sola.
Noen ble sinte da de hørte om dette.
De nektet å se i kikkerten til Galileo.
De trodde ikke på det han fortalte.

Svar på disse spørsmålene:
6. I hvilket land bodde Galileo Galilei?

7. Hva laget han for å se på himmelen?

8. Hva så han på månen?

9. Hvorfor ble mange sinte på Galileo Galilei?

10. LES TEKSTEN OM JUPITER HØYT FOR
HVERANDRE.
Jupiter
Jupiter er den femte planeten fra sola.
Jupiter er den største planeten.
Den er oppkalt etter den
største og mektigste guden Jupiter.
Hos romerne var Jupiter gudenes konge.
Den store, røde flekken på Jupiter er en storm.
Stormen har vart i mange hundre år.
Den er like stor som hele jordkloden.
Jupiter har 62 måner.

Jupiters fire største måner, Io, Europa, Ganymedes og
Callisto (fra venstre mot høyre).

Merkur

MARS
Mars er den planeten som ligner mest på jorden.
En gang var det masse vann på Mars.
Nå er alt vannet frosset til is.
I gamle dager var de sikre på at det fantes liv der.
I teleskopene sine så folk både elver og byer.

Dette bildet er fra Mars.
Ser du det kan ligne på et ansikt?
Noen trodde at det engang hadde vært liv
på Mars.
De som bodde der hadde laget en stor statue.
Egentlig var det bare fjell.
Se på bildet på neste side, det er de samme fjellene.
Da ligner det ikke på et ansikt.
Mange bøker har vært skrevet om Mars-boere.
Hadde det ikke vært spennende om det fantes marsboere?
11.

Lag en tegning av hvordan DU tror en marsboer ser
ut.

12. Er du ferdig?
Få en datamaskin og søk (google) etter de åtte planetene.
Les om planetene og månene deres.
En av planetene skal dere lage et gruppearbeid om.

