TECHNOLOGISCHE OPVOEDING
LEERKRACHTENFICHE
Thema: Elektriciteit

Doel / ET
en OD

Onderwerp : Brandt de lamp.
Uitleennummer in de school:
Uitleennummer bij BOBOT:

OD W.O. 1.5 / 2.4 / 2.5 / 3.3 / 3.10 / 5.4
OD Ned 1.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6
LP 0.1 / 0.5 / 0.8 / 0.9 / 0.10 / 0.11 / 0.12 / 4.2

Doelgroep: ok

Timing: lestijd(en)

Mogelijke thema`s: licht en donker, elektriciteit
Zelf klaarzetten of voor zorgen:

In de technodoos:

Zet de doosjes al open klaar in de
groepjes.

Geleidende en niet-geleidende
voorwerpen.
Materialen voor een eenvoudige
stroomkring.

Opgelet voor:
De stroomkring kan best onder begeleiding van de leerkracht samengesteld
worden. Indien de kinderen zelfstandig te werk gaan, bestaat de kans dat de
leerlingen een kortsluiting veroorzaken (door 1 draad te gebruiken en deze
aan te sluiten op de + en de - pool van de batterij zonder een lampje of een
weerstand ertussen te plaatsen).

Werkvorm:
Voorstel CLIM (vb. : per drie: een materiaalbeheerder, een verslaggever
en iemand die hulp van de lkr mag vragen)
1. Klassikaal moment : hoe kan een lamp branden?De lkr verwoordt aan
de hand van een vergrote doefiche welke materialen je nodig hebt om
een lamp te doen branden.
2. In groepjes selecteren de kls het nodige materiaal uit de doosjes.
3. Klassikaal moment : Onder klassikale begeleiding stellen de kl hun
stroomkring in groep samen. Stap voor stap zoals de juf het
voordoet.
4. Laat de kls de 2 draaduiteinden in contact brengen zodat de
stroomkring wordt gesloten. Wat zie je? Æ de lamp brandt. Uitleg:
de lamp brandt omdat de kring gesloten is, de stroom kan in een kring
stromen en zo iets doen werken.
5. Klassikaal moment: aanbrengen van de probleemstelling. Breng de
begrippen geleider en niet-geleider aan dmv een voorbeeld: gebruik
iets van ijzer, plastiek, glas, hout en benoem deze grondstoffen.
6. In groepjes voorspellen welke materialen geleiden of niet geleiden.
Werkblad 1. De kls knippen de prentjes uit en leggen (nog
niet lijmen!) de prentjes onder het brandende of gedoofde
lampje. De kls overleggen dit samen.
7. Doefiche 1 : de kls verzamelen het nodige materiaal. De kls
onderzoeken welke materialen geleiden en welke niet geleiden. Ze
vergelijken hun bevindingen met de voorspelling.
OPM: je kunt de stroomkring al op voorhand bouwen zodat de kls alleen
maar moeten onderzoeken welk voorwerpen geleiden
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Lesverloop Probleemstelling:
Hoe komt het dat een lamp kan branden?
Welke voorwerpen geleiden de elektrische stroom?
Welke voorwerpen geleiden de elektrische stroom niet?

Bijkomende informatie per stap op de doefiche:
1. Per groepje verzamelen de kls de nodige materialen van de doefiche
Deze liggen vooraan in de klas klaar.
2. De kls ontdekken welke voorwerpen geleiden en welke niet.
3. Werkblad 1 en/of 2 wordt opgelost.
4. De materialen van doefiche 2 worden verzameld.
5. Uitproberen welke voorwerpen geleiden en welke niet.
6. Werkblad 1 en/of 2 oplossen.

Afspraken :
Maak de lln duidelijk dat de voorwerpen tussen de 2 contactpunten van de
draden moeten gehouden worden. De contactpunten mogen elkaar ook niet
raken. De voorwerpen worden het best op de bank gelegd.

Nabespreking experiment:
Welke voorwerpen geleiden de elektrische stroom? Voorwerpen van metaal
(dus niet alleen ijzer)
Welke voorwerpen geleiden de elektrische stroom niet?
Welke voorwerpen waren verkeerd voorspeld?
Eventueel klassikaal het onderzoek nog een keer laten uitvoeren. Je kunt van
sommige voorwerpen laten verwoorden van welke grondstof ze gemaakt zijn.
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