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TECHNOLOGISCHE OPVOEDING
LEERKRACHTENFICHE
Hoofdthema: Spelen
Onderwerp : Je eigen flipperkast
Doelgroep: 3e gr
Timing: 3 à 4 lestijd(en)
De les in het kort:
De leerlingen krijgend e opdracht om een eigen flipperkast te maken. Ze doen dat
niet aan de hand van een stappenplan maar overleggen samen hoe er zelf een te
bedenken en te maken. Een eigen werktekening (ontwerp) en een doordachte
aanpak (werkwijze van constructie) helpen de leerlingen om tot een goed werkende
flipperkast te komen.

Matrix voor technische geletterdheid
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ET + concretisering
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een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen

Hanteren

door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen
De kinderen analyseren hoe een flipperkast eruitziet. Ze maken een
werktekening over een zelf ontworpen flipperkast. Ze bespreken de
stappen die moetengezet worden om dit ontwerp uit te voeren. Ze
gaan aan de slag en sturen hun ontwerp bij wanneer zich technische
problemen voordoen.
TP
2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem (=

oplossingen ontwikkelen + ontwerp maken)
De leerlingen denken na hoe ze een flipperkast kunnen maken. Ze
bedenken mogelijkheden om de bal te lanceren in het spel, ze zoeken naar
oplossingen om de flippers gebruiksklaar te maken en te laten werken, ze
zoeken naar middelen om de bal in het spel te houden, ze zoeken om
geluid en lampjes in het spel te integreren.

Mogelijke thema`s: vaderdag, Sinterklaas, kermis, …
Zelf klaarzetten of voor zorgen:
Verbruiksmateriaal
• Houten plank (als basis, maat zelf te kiezen)
• Houten latjes in verschillende maten.
• ± 50 nageltjes met kop : 2,5 cm
• ± 20 elastiekjes
• 2 stokjes : 12 cm x 1 cm
• 1 knikker
• Kosteloos materiaal (kurk, kroonkurk, dop
plastieken fles, …)
Gereedschap
• Hamer
• Trektang
• Lat 30 cm
• Kleurpotloden / stiften

In de technodoos:
Gereedschapskoffer
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Opgelet voor:
-

-

-

Sommige leerlingen zal je moeten begeleiden en leren om met een
hamer een nagel in te slaan
Leg onder de plank voor de flipperkast een bescherming (mat,
andere plank, doek,…), sommige leerlingen slaan de nagels te diep
zodat ze onder aan de plank erdoor komen te steken.
Draai de elastiekjes af en toe om een spijker heen voor een betere
bevestiging.
Angstige kinderen kunnen de spijker vasthouden met een wasknijper

Werkvorm:
Zie lesverloop.
Groepswerk (ideaal om met de taakverdeling van CLIM te werken)
Er wordt voorgesteld (op de volgende pagina’s) om 1 flipperkast per
groepje te maken.
In een klas in BLO Mariadal heeft elke leerling 1 flipperkast gemaakt. Ze
brachten zelf al de nodige materialen mee. Dit gaf veel variatie.
In een klas in Limburg maakten ze 1 flipperkast met de ganse klas. Vooral
de fase van ontwerpen speelt hierbij een grote rol en vraagt een
gestructureerd overleg (kan boeiend zijn).
Spelen van vroeger tot nu
Je kunt deze les koppelen aan de dimensie “mens en tijd”: (zie map
spelen). Op de docufiches in de map “spelen” staan teksten en
tekeningen over “spelen van vroeger tot nu” met bijhorende vragen. Ideaal
ook om tijdens de les begrijpend lezen te doen. Maak het CLIMmig door
de klas in groepen te verdelen: elke groep krijgt 1 fiche (er zijn er 3
verschillende). Ze bestuderen de tekst en beantwoorden de vragen. Ze
vertellen aan de andere groepen wat zij geleerd hebben. Ze vernemen
van de andere groepen hoe de mensen tijdens een andere periode in de
geschiedenis speelden.

Verdere info en infobronnen en tips
-

Lesverloop

Goedkoop multiplex kan je halen bij de houthandel
Zoekterm Google: flipperkast – pinballmachine

Probleemstelling:
De probleemstelling zou voldoende uitdagend moeten aangebracht
worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden: iets maken voor vaderdag, voor een
vriend… Je wilt een flipperkast geven. Zouden we dat niet zelf kunnen
maken?
Tussenstap: informatie zoeken: wat is een flipperkast, hoe ziet die eruit,
hoe gebruik je dat, wat doe je ermee? Æ zoek in boeken, op Internet, …
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Bijkomende info per stap op de werkfiche:
STAP 1: analyse
De kinderen overleggen in kleine groepjes. Ze buigen zich over volgende
vragen. (= breed beginnen in kleine groepjes)
• Hoe werkt een flipperkast?
• Uit welke delen bestaat een flipperkast?
• Welk materiaal kunnen we gebruiken?
• Wat hebben we zeker nodig / wat zouden we eventueel
kunnen gebruiken?
• Kunnen we ook met lichtjes werken?
Hierna volgt een klasgesprek met de samenvatting van de antwoorden,
aangevuld met andere ideeën.
In een daaropvolgend klasgesprek wordt aandacht besteed aan de te
volgen werkwijze. De kinderen denken mee met de andere leerlingen en met
de leraar.
• Hoe zou jij tewerk gaan? Bv. Hoe zou jij de knikker lanceren?
Hoe zou jij de knikker tegen de kant laten kaatsen?
Hoe zou jij de twee flippers bevestigen? ……
STAP 2: eisen bepalen
Als resultaat van deze gesprekken wordt er een lijst gemaakt van de eisen
waaraan de flipperkast die we willen maken moet voldoen. Bij de evaluatie
worden deze kwaliteitseisen als checklist gebruikt.
Voorbeeld checklist:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

De spijkers zitten goed vast.
De spijkers zijn recht ingeklopt.
De elastiekjes vormen een goede baan voor de knikkers.
De knikkers kaatsen voldoende terug tegen de elastiekjes.
De knikker kan niet uit het spel rollen.
De knikker loopt met gepaste snelheid naar beneden.
De knikker wordt op het einde opgevangen.
De flippers werken.
Het kanon werkt.
Het geheel oogt mooi.

STAP 3 en 4 : ontwerpen en bespreken
De leerlingen bedenken in kleine groep 1 ontwerp, rekening houdend met
een aantal beperkingen (Wat kunnen we zelf? Welk materiaal en
gereedschap zijn beschikbaar? Hoeveel mag het kosten?...).
Ze spreken hierbij hun creativiteit aan. Ze mogen zich baseren op het
voorbeeld. (Zie foto’s op de doefiche)
De leerkracht biedt een blad met ontwerprooster aan.
De leerlingen bestuderen en bespreken het blad (werkblad).
Op elk snijpunt kan daar waar mogelijk een spijker worden geslagen. Dit
wordt aangeduid met een bolletje.
De leerlingen schetsen de volledige flipperkast die ze maken.
Materiaal bepalen:
Rekening houdend met de eisen die ze aan hun ontwerp stelden, bepalen de
leerlingen nu de materialen, de wijze waarop ze de onderdelen aan elkaar
gaan vastmaken en de vorm van het geheel.
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Afhankelijk van de mogelijkheden op school kan uit verschillende materialen
(hout, kunststof,…) en verbindingswijzen (nagels, vijzen, bouten en moeren,
lijm,…) gekozen worden. Ze noteren deze materialen in een lijstje. De
leerlingen gaan thuis op zoek naar de nodige materialen en ontdekken zo
nog soms andere mogelijkheden en ideeën.
STAP 5: uitvoeren
5.1 Stappenplan bedenken en bespreken
Leerlingen bepalen zelf de werkwijze (b.v. het rooster als sjabloon
gebruiken, …).
Hoe zou jij te werk gaan? Leg het eens uit aan elkaar.
Noteer in stappen wat je eerst zal doen, en vervolgens …
5.2 Gereedschap bepalen in functie van het materiaal en het ontwerp
− Er wordt meer gereedschap aangeboden dan nodig is, zodat de
leerlingen kunnen experimenteren en argumenteren waarom ze een
bepaald gereedschap gebruiken.
− Er kan hier ook op het veiligheidsaspect ingegaan worden.
5.3 Stappenplan uitvoeren.
• Het ontwerp overbrengen (in potlood, …) op het houten bord
• Versieren van het bord met tekeningen, …
• Nagels inkloppen (rekening houden met doorkloppen = beschadigen
van de tafel)
• Elastiekjes, flippers, voetjes onder flipperkast, … bevestigen
STAP 6: Testen en verbeteringen aanbrengen
De leerlingen controleren of de systemen werken: vb. het afschieten van de
knikker, de werking van de flippers, …
 Hoe kunnen we die verbeteren?
 Hoe kunnen we er betere hefbomen van maken?
 Is de schuine stand van de flipperkast in orde?
 …
De leerlingen hebben van elkaar geleerd. Indien nodig kunnen zij ideeën
van andere kinderen integreren in hun eigen werkstukje.
Opnieuw controleert men of het werkt.

Nabespreking experiment:
product:
• Voldoet ons resultaat aan de voorop gestelde eisen?
• Vergelijk de verschillende flipperkasten
proces:
• Hebben we goed gewerkt, zijn er dingen die we anders hadden
kunnen doen?
• Zou je het een volgende keer op dezelfde manier doen?
maatschappelijke effecten
• Een flipperkast is eigenlijk een soort speelgoed.
• Wat is het verschil tussen onze zelfgemaakte flipperkast en diegene
die je kunt kopen? Wat zou je zelf het liefste krijgen?
• Een flipperkast zie je soms ook in een café staan. Sommige
mensen zijn eraan verslaafd en verliezen er veel geld aan. Zouden
flipperkasten dan maar moeten verboden worden?
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Technische tips voor de leerkracht
Niet alle leerkrachten zijn even technisch aangelegd … het is toch belangrijk om de
leerlingen enkele tips te geven of suggesties, om hen te helpen met hun flipperkast !
Hoe maak je het “kanon” om de knikker weg te schieten ?
- met een elastiek, met een veer uit een of ander toestel …
- met een stokje in een buisje (tegen stokje kloppen, knikker wordt gelanceerd)
- gebruik makend van de veerkracht van een ijshoutje
…

Hoe maak je de flipper ?

Toeters en bellen !
Met een oude fietsbel kun je de flipperkast ook geluid laten maken !
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Toepassing van de stroomkring ?!
Plaats een batterij (eventueel aan de onderzijde van de flipperkast).
Met eenvoudige drukcontactjes kun je lampjes laten flikkeren of de zoemer laten
gaan.
Alle lampjes kun je ‘parallel’ aan de batterij aansluiten.
De drukcontacten kun je maken met karton en zilverpapier, wanneer de knikker
tegen een karton botst, maakt het zilverpapier contact (de stroomkring wordt
gesloten) en het lampje brandt !

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING - DOEFICHE
Onderwerp : Je eigen flipperkast !r3e gr

Thema : Spelen
Doel :

3e gr

- Je leert een eigen flipperkast ontwerpen.
- Je maakt je eigen flipperkast aan de hand van je stappenplan.
Dit moet je klaarzetten :
Afhankelijk van het ontwerp waarvoor je kiest, heb je misschien ander
materiaal nodig. Dit breng je zelf mee.
Verbruiksmateriaal
• houten plank (als basis)
• houten latjes in verschillende maten
• ± 50 nageltjes met kop : 2,5 cm
• ± 20 elastiekjes
• 2 stokjes : 12 cm x 1 cm (of friscostokjes)
• 1 knikker
• kosteloos materiaal (kurk, kroonkurk, dop plastieken fles, …)
Gereedschap
• hamer
• trektang
• lat 30 cm
• kleurpotloden / stiften
Probleemstelling :
Hoe kan ik een flipperkast maken?
Enkele tips :
Maak eerst een goed ontwerp voor je flipperkast. Denk goed na
welke hindernissen je wilt inbouwen, lichtjes die aangaan, geluiden
…
Werk goed volgens je plan.
Wees voorzichtig als je de nageltjes in klopt, opgepast voor de
vingers !
Let op dat je de nagels niet door de plank klopt anders beschadig je
je bank. Voor alle veiligheid kan je er een mat onder leggen.

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING - DOEFICHE
STAP 1

Aan het werk nu !
Het denkwerk : denk in je groepje na over de volgende vragen.
- Hoe werkt een flipperkast?
- Uit welke delen bestaat een flipperkast?
- Welke materialen kun je gebruiken?
- Wat heb je zeker nodig / wat zou je eventueel kunnen gebruiken?
- Ga je ook met lichtjes / geluiden werken?
Zoek eventueel voorbeelden
op internet

STAP 2

Bespreek dit met de ganse klas.
Maak een lijstje met eisen waaraan
je flipperkast moet voldoen.

STAP 3

Maak in je groep een werktekening
van je flipperkast.
Denk goed na over hoe de knikker moet rollen.
Duid nageltjes en elastiekjes aan, eventueel ook andere hindernissen.
Noteer welke materialen je zal gebruiken !
Maak een lijstje van wat je allemaal nodig hebt.

STAP 4

Bespreek je ontwerp even met de meester of juf.

STAP 5

Maak je flipperkast volgens je werktekening.
Spreek af in je groep : wie doet wat ? Bedenk een stappenplan.
1. Verzamel het nodige materiaal en gereedschap (zie werktekening).
2. Breng je schema over (in potlood, …) op het houten bord
3. Versier het bord met tekeningen, …
4. Klop alle nageltjes in.
5. Elastiekjes, flippers, voetjes onder flipperkast, … bevestigen

STAP 6

STAP 7

Test je flipperkast eens goed uit !
Kijk alle punten van de checklist na. Andere vragen kunnen zijn:
- Zitten alle spijkers vast ? Zijn alle spijkers recht ingeklopt ?
- Wordt de knikker goed weggeschoten ?
- Kaatsen de knikkers voldoende terug door de elastiekjes ?
- Werken de flippers goed ?
- Kan de knikker niet uit de flipperkast rollen ?
- Is de flipperkast mooi afgewerkt ?
Breng indien nodig verbeteringen aan en test opnieuw ! Veel plezier !
Ruim alles netjes op.
Wat heb je ontdekt tijdens het bouwen van de flipperkast ?
Welke moeilijkheden kwam je tegen ?
Hoe heb je deze problemen opgelost ?

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING - DOCUFICHE
Thema : Spelen

Onderwerp : Je eigen flipperkast

3e gr

