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Onderw
werp : De
e krukas
Ond
derwerp: kuiken/bijtje
k
e op krukas
Doelgrroep: 1e grr
Timing: 2 lestijden
De les in het korrt:
In deze
e les leren de leerling
gen het syssteem van de krukas kennen. H
Hiermee wordt
een dra
aaiende be
eweging om
mgezet in e
een op- en
n neergaan
nde bewegging.
In de m
motor van een
e auto ziit ook een krukas. De op- en neergaandee beweging
g van
de zuig
gers in de cilinders
c
wordt hier o mgezet in een draaie
ende beweeging doe wordt
w
overgebracht op de wielen.
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ken door middel van hanteren,
h
m
monteren of
o
d
demontere
n

Hanteren

TP
P

2.9

Tijdens hett realiseren
T
n van deze
e krukas krrijgen de leeerlingen in
nzicht in
e systee
een
em om een draaiende
e beweging
g om te zettten in een
n op- en
n
neergaand
e bewegin
ng. Zo werrkt het ook in de motoor van een
n
w
wagen.
E proble
Een
eem, ontsta
aan vanuit een behoe
efte, techniisch oplossen
d
door
versch
hillende sta
appen van
n het technisch procees te doorlo
open.

2.13 e
een eenvou
udige werkktekening of
o handleid
ding stap vvoor stap
u
uitvoeren
Om deze krukas
O
k
te m
maken moe
et een stap
ppenplan w
worden gev
volgd.
D
Deze
stapp
pen lopen p
parallel me
et de stapp
pen uit het technisch
p
proces.
Bij het uitvoe
eren ervan doorlopen de leerlinggen al dan
n niet
b
bewust
hett technisch
h proces da
at naar een
n afgewerkkte en kwalitatieve
c
constructie
e (kuiken/biijtje op krukas) leidt.
en of voorr zorgen:
Zelf klaarzette
estrekte’ ijz
zerdraad (m
mooi recht))
- ‘ge
- Rie
etjes
- Priknaald, schaar, mee
etlat
- Verschillende
e tangen
- Eve
entueel ha
amer en ho
olpijp
- Me
elkbrikken
- Ge
ekleurd pap
pier

oos:
In de technodo
- een krukas vann een wage
en
- moto
or (evt. vann modelbou
uw)
waarin
n je de kru kas ziet drraaien.

Opg
gelet voor::
Lang
ge stukken
n ijzerdraad
d zijn geva
aarlijk om in
n de ogen te prikken.
Een stukje sch
hildertape o
op de uiteinden plakk
ken kan onngelukken
mijden.
verm
Mogeliijke thema
a’s: Lente, Nieuw levven, Pasen
n
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Werkvorm:
ngen kunne
en zelfstan
ndig het juis
ste gereeddschap en
De leerlin
materiaal zoeken en
n het stapp
penplan vo
olgen op dee doefiche.
Verdere info en inffobronnen
n: /
Lesverrloop

Pro
obleemstelling:
Ho
oe kun je he
et kuikentje//bijtje op en neer laten gaan?
Ho
oe kun je ee
en draaiende
e beweging
g omzetten in een op- een neergaande
bew
weging?
i
per sta
ap op de werkfiche:
w
Bijjkomende info
Sta
ap 1:
De
e leerlingen zetten al he
et materiaal klaar dat ze
z nodig hebbben om he
et
sta
appenplan uit
u te voeren
n.
Ze hebben ee
en kuiken off bijtje ter be
eschikking (kopieerblad
(
d) en een strookje
papier met de vorm van d
de krukas (k
kopieerblad
d)
Sta
ap 2:
Do
oor met een schaar in h
het melkbrik
k te prikken kunnen ze dit makkeliijk in
twe
ee knippen. Ongeveer 10 cm hoo
og is voldoe
ende.
Sta
ap 3:
Ga
aatjes aan de
d zijkant: o
op 4 cm van de bovenk
kant, met eeen priknaald
d.
Op
pening aan de
d bovenka
ant:
1. Met de scha
aar in het m
melkbrik steken en de schaar
s
rondddraaien tot er een
ope
ening is waarin het riettje makkelijk op en nee
er kan gaann.
2. Met een holpijp en een
n hamer een
n mooi gat kloppen. Z
Zorg dan voo
or een
hou
uten blokje om in het m
melkbrik te schuiven
s
als steun om op te klopp
pen.

Zo ziet een holp
pijp eruit :

Sta
ap 4:
Rie
etje korter knippen
k
en e
een gaatje prikken.
Sta
ap 5:
Plo
ooien van de krukas:
Wa
anneer de le
eerlingen no
og nooit me
et tangen ge
ewerkt hebbben is dit niet zo
ma
akkelijk. Be
est gaat er e
een les aan vooraf waa
arin de leerl ingen kunnen
exp
perimentere
en met tang
gen en ijzerd
draad.
(Zie lessen op
p de website
e: IJzerdraa
ad: de basis
s en IJzerdrraad: aan de
e slag)
In deze
d
les is ook beschrreven hoe je
e ijzerdraad
d kunt ‘rechtten’, zodat de
d
lee
erlingen mett een mooi recht stuk kunnen
k
beginnen.
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Je kunt ook zo
orgen voor e
een plooivo
orm, of je ku
unt de leerlinngen deze zelf
late
en maken: plak
p
het sja bloon op ee
en plankje en
e klop de nnageltjes op
p de
aan
ngeduide pllaatsen.

Sta
ap 6:
Mo
onteren van het geheel :
- Steek eerst de
d geplooid
de krukas langs één zijd
de in het meelkbrik.
- Steek dan he
et rietje lang
gs boven op
p z’n plaats.
- Steek dan de
e krukas do
oor het gaatjje in het riettje.
- Steek dan de
e krukas do
oor de andere zijde van
n het melkbrrik.
- pllooi het stuk
kje dat uitstteekt om me
et een tang,, zodat de kkrukas op z’’n plaats
blijfft zitten.
Kru
ukas testen en eventue
eel verbeterringen aanb
brengen (tecchnisch pro
oces).
Sta
ap 7:
Versier alles in
n het thema
a.

abesprekin
ng experim
ment:
Na
Be
espreek me
et de leerlin
ngen het volgen
v
van het stappeenplan en de
verschillende
e stappen vvan het tec
chnisch pro
oces.
Be
espreek de werking vvan hun zelfgemaakte
e krukas e n vergelijk met de
we
erking van een motorr.
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Thema
a : Lente
Doel :

Ond
derwerp : Kuiken/bijtj
K
je op krukaas

1e gr

Een kuiken/bijttje op en n
neer laten gaan
g
door te draaienn
Dit moet
m
je klaarzetten :
- 20 cm ijzerdrraad (mooi recht)
- Een rietje
- Priknaald, schaar, mee
etlat

- Comb
binatietangg en kniptang
- Eventtueel hameer en holpijjp
- Een melkbrik
m
- gekleurd papierr

bleemstelling :
Prob
Hoe kun je hett kuikentje op en nee
er laten gaa
an?

Enkele tip
ps :
Plooi de ijzerdraad m
met de tang of gebruik de plooiivorm.

Aan het werk nu
n !

STAP 1

Zet alles
a
klaar.

STAP 2

p het melkb
brik door in
n het midde
en.
Knip

STAP 3

Maa
ak aan de bovenkant
b
een openiing voor
het rietje.
r
Geb
bruik je schaar of een
n holpijp.
Maa
ak aan de zijkant
z
gaa
atjes met ee
en
prikn
naald op 4 cm van de
e bovenkant.
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STAP 4

Knip
p het rietje af op 15 ccm
Maa
ak er onderraan een g
gaatje in
met de priknaa
ald.

STAP 5

Nu gaan
g
we de
e krukas p looien.
Doe dit met ee
en tang of g
gebruik de
e plooivorm
m.

STAP 6

Stee
ek nu de krrukas doorr een gaatje aan de zijkant.
z
Stee
ek het rietje
e ook doorr de openin
ng aan de bovenkantt in het me
elkbrik.
Schu
uif het rietje op de krrukas en stteek de kru
ukas dan ddoor het an
ndere
gaattje.

STAP 7

Knip
p het kuikentje of het bijtje uit en
n kleef het op het riettje.
Verssier het me
elkbrik.

Testt de krukas
s.
Gaa
at het kuike
entje op en neer?
Moe
et je aanpassingen do
oen?
STAP 8

Ruim
m alles op.

Wat hebben we
w ontdek
kt?
ppenplan h
helemaal kunnen
k
uitv
voeren?
Heb je het stap
Waa
armee heb je rekenin
ng gehoude
en?
Wat gebeurt er als je als je aan de krukas dra
aait?

