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In de lucht voel ik me thuis. 
Het wordt alleen steeds drukker. 
Je ziet steeds meer mensen in de lucht. 
De lucht is al lang niet meer alleen voor vogels. 
In dit boek lees je over mensen in de lucht. 
Je leest over vliegtuigen, helikopters, ballonnen 
en nog veel meer. 
Het moet niet gekker worden met dat gevlieg! 

1. In de lucht 



2. Ik zweef 

 

 
Ik zweef  in de lucht. 
Ik hang aan een soort vlieger. 
Het is een zeilvlieger. 
Ik vlieg zonder motor. 
Ik kan de zeilvlieger besturen. 
De start is lastig.  
Ik ren hard naar de rand van een berg. 
De grond onder mijn voeten is weg. 
Ik zweef  door de lucht. 
Net als een vogel. 
Het is een lekker gevoel. 
 

De start is lastig. 



 Ik zweef  in een luchtschip. 
Het is een zeppelin. 
Een zeppelin heeft de vorm van een dikke 
sigaar. 
In de sigaar zit gas. 
Het gas is licht. De zeppelin zweeft. 
Door een motor ga ik vooruit. 
Ik stuur met een roer. 
Zie je me zitten? 
Ik zit onder de buik van de zeppelin. 
Ik zit in de gondel.  
Ik ga zo landen. 
De zeppelin daalt. 
Een paal houdt de dikke sigaar vast. 

Zie je mij in 

de gondel? 

3. Een sigaar in de lucht 



 
Het bos staat in brand. 
De lucht is zwart van de rook. 
Ik kan niet bij het vuur. 
Het is veel te heet. 
Er klinkt geronk in de lucht. 
Kijk daar! Een vliegtuig! 
Wat vliegt die piloot laag. 
Er gaat een luik open. 
Wat is dat? Er valt water uit de lucht! 
Dit vliegtuig blust een brand. 
Het is een blusvliegtuig. 
Bedankt, piloot! 
Zoek maar vlug nieuw water. 
Daar is een meer. 
Wat gaat hij laag over het meer. 
De buik zit nu weer vol met water. 

Ik vul de tanks 
met water uit 
het meer. 

4. Brand ! 



 
Ik zit in een mand. 
De mand zit vast aan een luchtbal-
lon. 
In de ballon zit een gat. 
Onder het gat zit vuur. 
Dat vuur maakt de lucht in de ballon 
heet. 
De hete lucht gaat omhoog. 
Zo gaat ook de luchtballon omhoog. 
De ballon drijft mee met de wind. 
Ik kan niet sturen. 
Ik doe het vuur uit. 
De lucht wordt weer koud. 
De ballon daalt weer. 
Daar is een weiland. 
Ik ga er landen. 

Veilig geland! 

5. In de luchtballon 



 

Ik ga de lucht in met mijn vliegtuig. 
Ik gebruik geen vliegveld. 
Land heb ik niet nodig. 
Alleen maar water, dat is alles. 
Ik land op een meer of  op de zee. 
Er is ruimte genoeg. 
Het vliegtuig heeft geen wielen, maar 
drijvers. 
Zo blijft het vliegtuig drijven. 
Ik neem vaak mensen mee. 
Ze maken een tochtje. 
Vanuit de lucht kunnen ze alles goed 
zien. 

6. Op het water 



 

Mijn vliegtuig is vol. 
Alle mensen en koffers zijn aan 
boord. 
Ze gaan op vakantie. 
Ik breng ze naar een warm land. 
Daar land ik op een vliegveld. 
Aan boord krijgen ze eten en 
drinken. 
Daar zorgt de stewardess voor. 
Naast me zit nog een piloot. 
Hij helpt mee. 
Ik ben de kapitein. 
Wij zorgen samen voor een 
goede reis. Wilt u koffie of 

thee, meneer? 

7. Op reis 



 

Ik vlieg in mijn helikopter. 
Mijn helikopter heeft wieken. 
Het zijn een soort vleugels. 
Ze draaien hard rond. 
Ze maken veel herrie en wind. 
Ik stijg op. Ik ga recht omhoog. 
Aan de staart zitten kleine wieken. 
Daarmee kan ik sturen. 
Ik heb weinig ruimte nodig om te 
landen. 
Ik kan landen op een schip of  op 
het dak van een flat. 
Ik kan ook goed mensen redden op 
zee. 

8. In een helikopter 



 

Ik hang aan een parachute. 
Ik sprong net uit een vliegtuig. 
Op mijn rug zat een rugzak. 
Daarin zit de de parachute. 
Ik viel snel naar beneden. 
En trok aan een touwtje. 
De rugzak ging open. 
Floep! De parachute kwam eruit! 
Nu daal ik langaam. 
Ik heb een mooi uitzicht. 
De grond komt steeds dichterbij. 
Ik land op mijn benen. 
De parachute volgt. 
Ik sta weer veilig op de grond. 

De parachute 

gaat open. 

9. Een mooie sprong 



 

1. Neem een vel papier. 
2. Vouw het vel recht doormidden. 
3. Vouw de punt links naar binnen. 

Precies tegen de vouwlijn. 
4. Nu de punt rechts. 
5. Vouw de punt links nog een keer 

naar de vouwlijn. 
6. Nu de punt rechts nog een keer. 
7. Vouw het vliegtuig dubbel langs 

de vouwlijn. 
8. Vouw nu de twee vleugels nog 

een keer terug. 
Klaar voor de eerste vlucht? 

1 2 

3 4 

5 6 

10. Vouw een vliegtuig 



 

Huisje Boompje Beestje 

Met het vliegtuig 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-met-het-vliegtuig/

#q=vliegtuig 

11. Filmpje 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-met-het-vliegtuig/#q=vliegtuig
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-met-het-vliegtuig/#q=vliegtuig
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-met-het-vliegtuig/#q=vliegtuig






https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeilvliegen 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_%28luchtschip%29 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blusvliegtuig 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtballon 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervliegtuig 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passagiersvliegtuig 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helikopter 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parachute 

http://www.wikihow.com/Make-a-Simple-Paper-Airplane 

Bronnen 



Colofon en voorwaarden 
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