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PLANETARY PARACHUTE™ 18878 
Activity Guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABOUT THIS PARACHUTE 
This parachute has a unique oval shape.  It is intended to show the solar system, whilst providing 
a co-operative, educational, ‘hands-on’ activity that encourages movement as well as 
understanding of science and mathematics.     
 
CONTENTS  
1 x Planetary Parachute™      
Please note: a foam ball is not included but this is helpful to maximise the activities possible with 
this parachute   

  
USE 
Suggested Activities: 
Planetary Travel 
Players roll an asteroid (a foam ball really!) into each of the solar system’s orbits (the holes 
really!), starting with the sun, and working out to the last planet in the solar system.  Add to the 
difficulty of this challenge by timing this and racing against the clock.   
Alphabetical Planetary Travel 
Players roll an asteroid (a foam ball really!) into each of the solar system’s orbits (the holes 
really!), in alphabetical order.  Add to the difficulty of this challenge by timing this and racing 
against the clock.   
Smallest to Largest Planet 
Players roll an asteroid (a foam ball really!) into each of the solar system’s orbits (the holes 
really!), staring with the smallest and moving to the largest (or vice-versa).  Add to the difficulty of 
this challenge by timing this and racing against the clock. 
Night Time Space Travel 
Use a glow in the dark ball and travel the solar system in a darkened environment! 
 
Meteor Shower 
Players shake the universe (parachute!) trying to keep the meteors (balls) out of the orbits 
(holes).  Count each time a meteor lands in a hole.  Set a time/number limit, and when that 
time/number is reached, the game ends.  
 
Satellite 
Players are lined up around the parachute and divided into two teams e.g. NASA red team 
versus NASA blue team.  Players are positioned so that a player stands next to other players 
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from the opposing team e.g. Blue, Red, Blue … and so on around the parachute.  Each team 
tries to capture the satellite (foam ball).  The red team has one minute to land the satellite as 
many times as possible on as many planets as possible.   Whilst the red team tries this, the blue 
team tries to keep the satellite (ball) in orbit and so prevent them from letting the satellite land on 
a planet (fall into a net).  When the minute is up, it’s the blue team’s turn to land the satellite and 
the red team’s turn to try to stop them. 
 
Exploring the Whole Solar System 
Players begin with one space shuttle launch (or a bean bag or foam ball launch!) and try to land 
the shuttle on one of the planets.  Once the first space shuttle has landed, another is launched 
and lands on another planet.  This launch and landing continues until all the planets have been 
explored. 
 
Orbit the Sun 
Players demonstrate how the planets orbit the sun.  The Planetary Parachute™ begins its orbit 
around the sun by moving anti-clockwise around the students that are holding the sun.  Players 
can see how the planets orbit and the distance it takes each planet in its rotation around the sun. 
 
Mystery Challenge 
Place a card in each planet’s hole so that when the ball lands on it, the player has to take the 
card and complete the challenge written on it.  This could be a maths or spelling challenge …  
For example: 
How do you spell the name of this planet? 
Add the number of planets together 
Which planet is furthest from the sun? 
If you were a planet, which would you be? 
If you went into space, what would the sensory experience be like? 
  
These are suggestions only.  Modify these suggestions according the needs and abilities of the 
players.  Increase/decrease the difficulty of these challenges by varying the time limit and 
size/quantity of the balls/bean bags. 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product.   
Play in a suitably clear space, free of obstacles. 
Make sure balls/bean bags etc are aimed at the parachute and not at fellow players. 
Use suitably safe and soft accessories such as balls.  Use balls etc of a suitable weight so that 
these will not encourage the parachute to tear. 
 
CARE & MAINTENANCE 
Wipe with a slightly damp, clean cloth. 
Do not use abrasive or bleach-based cleaning products. 
 
SPECIFICATION 
Size: 580cm x 396cm 
Test certification on next pages 
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PARAQUEDAS PLANETÁRIO 18878 

 
ACERCA DESTE PÁRAQUEDAS 
Este paraquedas tem uma forma oval única. Destina-se a mostrar o sistema solar e ao mesmo 
tempo fazer atividades cooperativas e educacionais que encorajam o movimento, bem como, a 
compreensão da ciência e da matemática. 
 
CONTEÚDO 
1 x Paraquedas planetário 
Nota: a bola de espuma não está incluída mas é uma boa ajuda para maximizar as atividades 
possíveis com este paraquedas. 
 
UTILIZAÇÃO 
Atividades sugeridas: 
Viagem planetária 
Os jogadores rolam um asteroide (bola de espuma) em cada uma das órbitas do sistema solar 
(até aos buracos), começando no sol, continuando até ao último planeta do sistema solar. 
Adicione uma dificuldade a este desafio cronometrando e fazendo uma corrida contra o relógio. 
Viagem planetária alfabética 
Os jogadores rolam um asteroide (bola de espuma) em cada uma das órbitas do sistema solar 
(até aos buracos), por ordem alfabética. Adicione uma dificuldade a este desafio cronometrando 
e fazendo uma corrida contra o relógio. 
Do mais pequeno ao maior 
Os jogadores rolam um asteroide (bola de espuma) em cada uma das órbitas do sistema solar 
(até aos buracos) começando no mais pequeno e seguindo até ao maior (ou vice-versa). 
Adicione uma dificuldade a este desafio cronometrando e fazendo uma corrida contra o relógio. 
Viagem espacial noturna 
Utilize uma bola que brilha no escuro e viagem no sistema solar num ambiente escuro! 
 
Chuva de meteoritos 
Os jogadores abanam o universo (paraquedas) tentando manter os meteoritos (bolas) fora das 
órbitas (buracos). Conte cada vez que um meteorito acerta num buraco. Defina um 
tempo/número limite e quando esse tempo/número for atingido, o jogo acaba. 
 
Satélite 
Os jogadores estão alinhados à volta do paraquedas e divididos em duas equipas, ex.: NASA 
equipa vermelha VS NASA equipa azul. Os jogadores são posicionados de forma a que fiquem 
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perto dos jogadores da equipa adversária, ex.: azul, vermelho, azul… à volta do paraquedas. 
Cada equipa tenta capturar o satélite (bola de espuma). A equipa vermelha tem um minuto para 
aterrar o satélite o máximo de vezes possível no maior número de planetas que consiga. 
Enquanto a equipa vermelha tenta fazer isto, a equipa azul tenta manter o satélite (bola) em 
orbita, impedindo o satélite de aterrar no planeta (cair numa rede). Quando o minuto acaba, é a 
vez da equipa azul tentar aterrar o satélite e da equipa vermelha tentar impedir. 
 
Explorar todo o sistema solar 
Os jogadores começam com o lançamento de um vaivém (saco de feijões ou uma bola) e 
tentam aterrar o vaivém num dos planetas. Depois do primeiro vaivém aterrar, é lançado outro 
que aterra noutro planeta. Estes lançamentos e aterragens continuam até que todos os planetas 
tenham sido explorados. 
 
Orbitar o sol 
Os jogadores demonstram como os planetas orbitam o sol. O paraquedas planetário inicia a sua 
orbita à volta do sol movimentando-se no sentido anti-horário à volta de quem estiver a segurar 
o sol. Os jogadores podem ver a órbita dos planetas e a distância necessária para cada planeta 
completar a sua órbita. 
 
Desafio Mistério 
Coloque um cartão no buraco de cada planeta e quando a bola entrar dentro desse buraco, o 
jogador deve completar o desafio escrito no cartão. Pode ser um desafio matemático ou de 
soletrar… 
Por exemplo: 
Como se soletra o nome deste planeta? 
Soma o número de planetas. 
Qual o planeta mais afastado do sol? 
Se fosses um planta, qual serias? 
Se fosses para o espaço, como seria a experiencia sensorial? 
 
Isto são apenas sugestões. Modifique estas sugestões de acordo com as necessidades e 
habilidades de cada jogador. Aumente/diminua a dificuldade destes desafios variando o limite de 
tempo e tamanho/quantidade de bolas/sacos de feijões. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Jogue num espaço adequado, livre de obstáculos. 
As bolas/sacos de feijões devem ser apontados ao paraquedas e não aos restantes jogadores. 
Utilize acessórios macios e seguros, tal como as bolas. Utilize bolas, etc. de um peso adequado 
para impedir que o paraquedas se rasgue. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Limpe com um pano húmido e macio. 
Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base de lixívia. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: 580cm x 396cm 
Certificado de teste nas próximas páginas. 
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