
WIND VANGEN
K e n n i s m a k e n  m e t  w i n d  e n  w i n d e n e r g i e
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Leerlingen kennis laten maken met wind en windenergie.

De kinderen leren het liedje 'alles in de wind '  aan.

In deze les maken de leerlingen kennis met wind en windenergie.

De leerlingen moeten eerst weten wat wind is voordat ze erover

kunnen werken, dat doen ze bij deze les. Je introduceert het

thema met een boek en daarna activeer je kennis door een

woordweb te maken over wind.

De leerlingen gaan ervaren wat windenergie doet met spullen

uit de klas. Ze gaan van te voren nadenken 'wat wil ik testen'

voor de ventilator en daarna testen ze 1 voor 1 wat weggeblazen

kan worden (of niet), en hoe ver het komt. Dit is bewustwording

van wind en windenergie.

Ook leren ze een lied aan 'alles in de wind'.

De leerlingen gaan ervaren wat kan wind doen, dit gaan ze doen

door met een pedaalemmerzak aan een touwtje over het plein

heen te rennen/ lopen of te springen.

En kleuters leren het beste door herhaling, dus ze herhalen het

lied 'alles in de wind' aan het einde nog eens.

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N :

BOEK 'FIET WIL RENNEN' + A3 VEL
VOOR HET WOORDWEB 

OPDRACHT 1:

PEDAALEMMERZAKKEN +
TOUWTJES

OPDRACHT 4:

VENTILATOR + SPULLEN UIT DE
KLAS

OPDRACHT 2:

HET LIED: 'ALLES IN DE WIND'.
https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw 

OPDRACHT 3:

https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw
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De opdrachten:

Opdracht 1: Boek voorlezen 'Fiet wil

rennen' + woordweb maken over wind en

windenergie.

Opdracht 2: Wat kan een ventilator

wegblazen en hoe ver? Verzamel spullen

uit de klas en kijk wat er gebeurd en maak

er evt. een wedstrijd van!

Opdracht 3: Liedje aanleren  'alles in de

wind' via de YouTube link.

Opdracht 4: Met pedaalemmerzakken aan

een touwtje over het plein rennen en

ervaren wat doet de wind met de zak.

Vervolg op de lesLesbeschrijving
De leerkracht start klassikaal en leest het boek 'Fiet
wil rennen' voor  als thema opening. En maakt met
de leerlingen een woordweb over wind en
windenergie.
De leerkracht laat de leerlingen ervaren wat wind
doet a.d.h.v. een ventilator, elke leerling pakt een
voorwerp uit de klas en ze gaan samen kijken wat
wel en niet wordt weggeblazen en wat het verst wordt
weggeblazen.
De leerkracht leert de leerlingen het liedje 'alles in de
wind' aan met ondersteuning van YouTube.
De leerkracht gaat met de leerlingen naar het plein
en laat de leerlingen 'rennen met een
pedaalemmerzak aan een touwtje over het plein'
hierdoor ervaren ze wat wind doet met de zak terwijl
ze lopen, rennen of springen.

De kinderen luisteren goed naar het verhaal van 'Fiet
wil rennen' en de leerlingen doen actief mee met
woorden bedenken voor het woordweb over wind en
windenergie. De leerlingen leren van elkaar en van
de woorden wat op het woordweb staan.
De leerlingen verzamelen allemaal 1 ding uit de klas
wat ze voor de ventilator leggen en ze gaan
ontdekken wat dat voorwerp met de ventilator doet.
Ze kunnen uiteindelijk er ook een wedstrijd van
maken welk voorwerp het verst komt met de
ventilator.
De leerlingen luisteren naar, en leren het liedje 
 'alles in de wind' aan.
De leerlingen zoeken uit bij de activiteit 'rennen met
een pedaalemmerzak aan een touwtje over het plein'
wat doet wind met de zak?

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

Na deze les is het nog raadzaam om het
lied  'alles in de wind' te herhalen met de
leerlingen.
Bij de volgende les gaan de leerlingen 
 leren dat de wind een molen kan laten
draaien. Ze gaan een werkend
windmolentje maken. Ook gaan ze een
film bekijken over 'wat is nu wind' en zelf
ervaren wat wind doet met hun
zelfgemaakte windmolen.

Literatuur
Lied alles in de wind:
https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw

Marell, J., De Vaan, E., & De Vaan, E. (2020).
Praktische didactiek voor natuur &
techniek. Coutinho. 

Jongh, Herman de; Bussel, Frans van;
Ottenheim, Mart., 2019. Natuur en
techniek geven: praktische vakdidactiek
voor het basisonderwijs. Assen: Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum 

https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw
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Wat is wind?

Wind is eigenlijk niets anders dan luchtdeeltjes die zich

verplaatsen. Er is altijd lucht aanwezig rondom de aarde,

alleen voelen wij deze niet altijd. Pas wanneer de lucht gaat

bewegen, voelen wij dat als wind.  Deze bewegingen worden

in gang gezet door de luchtdrukverschillen (hogedruk,

lagedruk). Door luchtdeeltjes te verplaatsen probeert de wind

deze verschillen op te heffen, hierdoor ontstaat wind. 

Wat is windenergie?

We hebben altijd energie nodig om iets te laten werken.

Eigenlijk gebruiken we de hele dag door energie. Denk hierbij

aan je eigen lichaam, dat voedsel omzet in energie. Maar ook

aan een stopcontact. We gebruiken die voor onze tv,

computer, koelkast etc. Maar denk ook eens aan de brandstof

voor je auto: benzine. Dit soort brandstoffen noemen we

fossiele brandstoffen. Brandstoffen die ontstaan door het

verbranden van bv. aardolie, steenkool en aardgas. Dit zijn

allemaal brandstoffen die we uit de aarde halen. Om te

voorkomen dat deze energiebronnen op raken, zijn we op

zoek naar duurzame bronnen van energie. Bronnen die niet

opraken, zoals de zon, water en wind.

Literatuur voor de
leerkracht

Hoe leren kleuters met techniek?

Bij kleuters geldt dat de concrete

werkelijkheid centraal staat en dus is bij

hen het zelf waarnemen en doen een

voorwaarde om te kunnen leren. Jonge

kinderen vragen zich steeds vaker af

waarom dingen en gebeurtenissen zijn

zoals ze zijn. Lang niet altijd zijn hun

‘verklaringen’ logisch voor de

volwassenen maar de kleuters kunnen ze

ook heel makkelijk voor een andere

verklaring vervangen. Voor kleuters is een

uitnodigende omgeving ook een

voorwaarde om tel eren. Het gaat om

situaties waarbij ze al hun zintuigen

kunnen gebruiken én kunnen handelen.

Dus om sensomotorische

ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor is

materiaal nodig waarmee veel gevarieerde

activiteiten mogelijk zijn. Het gaat om

voorwerpen en materialen die ze kunnen

beïnvloeden of op meerder manieren

kunnen gebruiken, of die onverwachte

reacties kunnen geven. 



DRAAIEN MAAR
W a t  d o e t  w i n d ?
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De leerlingen leren dat de wind de molen kan laten draaien. 

Ze leren dat de wieken op de wind moeten staan om te kunnen

draaien. De leerlingen leren in deze les om zelf een draaiend

windmolentje te maken door er 1 te vouwen.

Ze herhalen het lied van de vorige les.

Ook gaan de leerlingen wind meten: ze hangen een papiertje aan

een touwtje en hoe harder je er tegenaan blaast hoe meer het

wappert (ervaren).

Lesdoelen en toelichting
van de les

 MATER IALEN

LIED HERHALEN: 'ALLES IN DE
WIND'

OPDRACHT 1:

https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw

FILMPJE 'WAT IS NU WIND'
OPDRACHT 2:

https://www.youtube.com/watch?
v=LT5VShsjohQ 

PAPIERTJES + TOUWTJES 
OPDRACHT 3:

VOUWBLAADJES + KEUKENROL +
SCHAAR + SPLITPEN + uitleg op
Youtube:

OPDRACHT 4:

https://youtu.be/dhuBGwv8ScQ 

https://youtu.be/7B6MJnLv_Xw
https://www.youtube.com/watch?v=LT5VShsjohQ
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DE OPDRACHTEN

Opdracht 1: Lied herhalen 'alles in de

wind' via de YouTube link.

Opdracht 2: Op YouTube het filmpje

bekijken over 'wat is nu wind?'

Opdracht 3: Wind meten met een

papiertje waaraan een touwtje vast zit,

wat doet de wind als je er tegenaan blaast. 

Opdracht 4: Zelf een windmolen maken

van een keukenrol, vouwblaadjes en een

splitpen d.m.v. een uitlegvideo op

YouTube.

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
De leerkracht herhaalt het liedje 'alles in de wind' bij de
leerlingen met ondersteuning van YouTube.
De leerkracht laat de leerlingen naar het filmpje kijken 'wat is
nu wind' en praat na het filmpje nog met ze na over wat ze in  
het filmpje hebben gezien.
De leerkracht gaat met de leerlingen 'wind meten', wat doet
het papiertje wat aan een touw hangt als je er tegenaan
blaast. 
De leerkracht laat de leerlingen een (wind)molen vouwen
d.m.v. ze zelf een YouTube video te laten bekijken met uitleg
erin. Als die klaar is prikt de leerkracht een splitpen in het
midden en duwt deze in de keukenrol (niet te strak anders
draait deze niet).

De leerlingen luisteren naar, en zingen mee met het liedje
'alles in de wind'.
De leerlingen kijken het filmpje 'wat is nu wind' en leren wat
wind doet en wat het kan en bespreken achteraf wat ze
hebben gezien.
De leerlingen doen actief mee met de activiteit 'wind meten'
en ervaren wat wind doet als je tegen een papiertje aan
blaast.
De leerlingen vouwen met behulp van de video op YouTube
een (wind)molen met vouwblaadjes en als dit klaar is gaan ze
met behulp van de leerkracht dit op de keukenrol drukken
met een splitpen.

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

De leerlingen gaan (buiten) de windmolens
testen. Wat doet de windmolen als ze lopen,
rennen, er tegen aan blazen, springen of stil
staan. Ook kan er op de thematafel een
windmolenpark gebouwd worden door al deze
windmolens op een blauw/ groen papier
achter elkaar te zetten.

In de volgende les gaan ze met Georello
bouwen. En ze gaan van meerdere materialen
een windmolen maken en dit op de foto zetten
op de IPad.

Literatuur
United Consumers. (z.d.). Hoe werkt een
windmolen? Werking van een windmolen
uitgelegd! | UC. Geraadpleegd op 14 november
2021, van
https://www.unitedconsumers.com/blog/energi
e/hoe-werkt-een-windmolen.jsp  

Wikikids. (2021, 12 maart). Windmolen -
Wikikids. https://wikikids.nl/Windmolen.
Geraadpleegd op 14 november 2021, van
https://wikikids.nl/Windmolen  

Duurzaamheidscentrum Assen. (2020, 21 april).
Knutselen: maak je eigen windmolen.
Geraadpleegd op 19 november 2021, van
https://duurzaamheidscentrumassen.nl/knuts
elen-maak-je-eigen-windmolen 

https://www.unitedconsumers.com/blog/energie/hoe-werkt-een-windmolen.jsp
https://wikikids.nl/Windmolen
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Pak het vouwblaadje en vouw hem schuin dubbel

zodat je een schuine lijn krijgt.

Vouw het vouwblaadje weer open en vouw hem nu

de andere kant op schuin dubbel, zodat er een

kruis ontstaat.

Knip elke schuine vouwlijn in tot ongeveer 2

centimeter van het midden.

Breng vier van de acht punten naar het midden (sla

elke keer één punt over). Zorg dat alle vier de

punten op elkaar liggen en houd je vinger erop,

zodat er niet eentje kan ontsnappen.

Prik met de satéprikker door de hoeken (niet te

dichtbij de puntjes, anders scheurt het los).

Prik vervolgens door de keukenrol heen.

Windmolen:

Wind kan dingen in beweging zetten. Vroeger

gebruikten mensen de wind, door met het draaien van

de wieken, een maalsteen of zaag van de molen in

beweging te zetten. Tegenwoordig zijn er

windturbines/windmolens die met het draaien van de

rotorbladen elektriciteit opwekken. De wind raakt de

rotorbladen, hierdoor gaan ze draaien. Dit zorgt

ervoor dat er een as in beweging komt, een generator

zet deze beweging om in elektriciteit. Door dikke

kabels komt de elektriciteit in de centrale terecht. 

Hoe vouw je een windmolen:

 

Literatuur voor
de leerkracht

Hoe werkt een windmolen?

Geschiedenis van de windmolen:

In 1221 waren de eerste windmolens in
Nederland genoemd. Vanaf het jaar 1400 werden
de molens verbeterd. De eerste windmolens die
werd gebruikt voor het opwekken van stroom
werd gebouwd in 1888.
Tegenwoordig zie je eigenlijk alleen maar
windmolens met 3 wieken. Uit onderzoek is
gebleken dat windmolens met meer wieken meer
luchtweerstand ervaren. De windmolen gaat
minder hard draaien waardoor er minder energie
opgewekt kan worden. Het nadeel is alleen dat
een windmolen met minder wieken meer geluid
maakt. Hierdoor heeft een windmolen op het land
niet minder dan 3 wieken. Op zee werken ze nu
aan windmolens met 2 wieken.



BOUWEN  MAAR
m a a k  z e l f  e e n  w i n d m o l e n  d i e  k a n  d r a a i e n
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De kinderen maken van Georello en/of eigen materiaal een

windmolen die   kan draaien,  de kinderen maken daar met hun 

IPad of een telefoon (van de leerkracht) een foto van, voor aan

de presentatiemuur.

De kinderen leren het liedje 'zo gaat de molen'  aan.

In deze les leren de leerlingen meer over de molen en de wieken

en ontdekken de leerlingen hoe ze een windmolen kunnen

bouwen van Georello, materiaal uit de bouwhoek, Duplo of

kosteloos materiaal. De kinderen moeten op verschillende

manieren werken met het materiaal om het ook echt draaiend te

maken, hierbij moeten ze techniek toepassen en de lesstof van

week 2 op hun eigen manier toepassen in hun zelfgekozen

materiaal. De leerlingen gaan wanneer hun windmolen klaar is

hier een foto van maken met de IPad of met behulp van de

leerkracht op een telefoon. Deze foto's worden uitgeprint en

zullen aan de presentatie muur een mooie tentoonstelling

vormen. Deze tentoonstelling kan natuurlijk gebruikt worden bij

een (eventuele) afsluitende activiteit met ouders. Ook leren de

leerlingen het liedje 'zo gaat de molen' en 'lezen' ze digitaal

boekjes over de wind.

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

AANLEREN VAN HET LIED: 'ZO
GAAT DE MOLEN' MET UITLEG
FILMPJE VAN DE WIEKEN
https://youtu.be/lklyTeDj0gw 
DIGIBORD

OPDRACHT 1:

EEN IPAD (O.I.D.) met oortjes
EEN QR-CODE VAN DE BOEKEN:
FIET WIL RENNEN (Bibi Dumon
Tak)
 EEN ZAADJE IN DE WIND (Eric
Carle)

OPDRACHT 2:

GEORELLO
DUPLO
BLOKKEN
KOSTELOOS MATERIAAL
IPAD OF TELEFOON
PRINTER

OPDRACHT 3:

https://youtu.be/lklyTeDj0gw
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DE OPDRACHTEN

1.De leerlingen gaan met verschillende

materialen een windmolen maken en

maken hier een foto van. De leerkracht

kan dit dan uitprinten om op dit op de

presentatie muur/raam te hangen. 

2.De leerlingen gaan het filmpje 'zo gaat

de molen' bekijken en het liedje leren.  

3.De leerlingen gaan met behulp van een

QR-code digitaal boekjes lezen die over de

wind gaan. 

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
De leerkracht start klassikaal met een
onderwijsleergesprek over wat de leerlingen al hebben
geleerd over de wind en de windmolen (geheugen
opfrissen).
De leerkracht kijkt met de leerlingen kort naar de
windmeter (is er wind en is het een harde of zachte wind?)  
De leerkracht leert de leerlingen het liedje 'zo gaat de
molen' aan omdat hier ook uitleg in zit raden we dit als één
van de eerste activiteiten aan!
Hij/zij legt kort uit welke opdrachten er zijn.  
Hij/zij laat de kinderen zelf de opdrachten uitkiezen. Zodat
over de week verdeelt de leerlingen alle opdrachten
kunnen doen.
Hij/zij geeft ondersteuning in de opdrachten maar laat de
kinderen zelf de opdrachten voorbereiden verder en
uitvoeren. 
Hij/zij maakt de keuze of ze 1 of meerdere opdrachten doen.
Bij de keuze van 1 opdracht kan er voor gekozen worden de
anderen op een later moment uit te voeren.  

De kinderen doen actief mee in het onderwijsleergesprek
om de voorkennis te activeren.
De leerlingen kijken naar en leren het liedje  zo gaat de
molen, ook in dit filmpje is wat uitleg over de molen.
Ze kiezen welke opdracht ze eerst willen doen en gaan dit
voorbereiden. 
Ze leren zelf een windmolen (na) te bouwen. Dit mag
natuurlijk ook in groepjes om de samenwerking te
bevorderen.  
Ze leren zelf een foto van hun bouwwerk te maken.  
Ze luisteren/bekijken zelfstandig een  boek op hun IPad
door de QR-code in te scannen. 

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

Bij de volgende les gaan de leerlingen het
liedje zo gaat de molen weer herhalen.
Ook gaan ze dan experimenteren met hoe
je de wind ongehinderd kan laten waaien.
Dit ontdekken ze met duplo en (onder
toeziend oog van de leerkracht) met een
kaarsje. In de volgende les gaan ze weer
met Georello bouwen maar dan met een
voorbeeld plaat erbij.

Literatuur
Marell, J., & De Vaan, E. (2020). Praktische
didactiek voor natuur & techniek (1ste
ed.). Coutinho.
 
Youtube Juf Roos
https://youtu.be/lklyTeDj0gw

 

https://youtu.be/lklyTeDj0gw
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Bij kleuters geldt dat de concrete werkelijkheid centraal staat en

dus is bij hen het zelf waarnemen en doen een voorwaarde om te

kunnen leren. Jonge kinderen vragen zich steeds vaker af waarom

dingen en gebeurtenissen zijn zoals ze zijn. Lang niet altijd zijn

hun ‘verklaringen’ logisch voor de volwassenen maar de kleuters

kunnen ze ook heel makkelijk voor een andere verklaring

vervangen. Voor kleuters is een uitnodigende omgeving ook een

voorwaarde om te leren. Het gaat om situaties waarbij ze al hun

zintuigen kunnen gebruiken én kunnen handelen. Dus om

sensomotorische ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor is

materiaal nodig waarmee veel gevarieerde activiteiten mogelijk

zijn. Het gaat om voorwerpen en materialen die ze kunnen

beïnvloeden of op meerder manieren kunnen gebruiken, of die

onverwachte reacties kunnen geven. 

Eigenlijk is in groep 1 en 2 bijna alles 'nieuw' voor de kleuters en

daarom gaan we de lessen ook vanaf een soort 'nulpunt'

opbouwen en laten we de leerlingen kennismaken met wind en

alles wat erbij hoort. Deze les gaan we de leerlingen zelf aan het

werk gaan om een windmolen te bouwen, met de materialen die

we ze aanbieden.

In het filmpje van 'zo gaat de molen'  legt juf Roos ook de werking

van de wieken uit. Dit is een mooie eenvoudige uitleg die de

leerlingen even weer laat zien hoe een molen werkt en wat de

wieken zijn en doen. Zo hebben de leerlingen weer even wat

achtergrond informatie voor het bouwen opgefrist.  De molen

wordt door de wind in werking gezet en via verschillende

tandwielen draait uiteindelijk de maalschijf,  het schoepenrad of

de opwekking van energie. De leerlingen hoeven nog niet perse de

tandwielen te snappen maar moeten wel weten dat de wieken

moeten kunnen draaien en dat dit de molen in werking zet. 

Literatuur voor de leerkracht Computational Thinking

In de kleutergroepen wordt ook een

start gemaakt met computer

vaardigheden. Het is belangrijk om de

leerlingen (onder begeleiding)

computer vaardigheid aan te leren.

De leerlingen hebben misschien wel

maar misschien ook nog niet eerder

met QR codes gewerkt.  Ze moeten

hier leren om de QR app te openen en

een foto van de gelamineerde QR

code te maken. Dan opent het boekje

zich vanzelf. Ze moeten ook leren dat

ze de oortjes gebruiken om niet door

anderen gestoord te worden of om

niet anderen te storen.
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Bouwplan voor de wieken

Om de leerlingen een eindje op weg te helpen met een windmolen, kan de
leerkracht op een eenvoudige manier wieken voor in de bouwhoek maken.

Neem van een oude doos, bijna altijd wel aanwezig en mooi milieubewust hergebruik
Knip hier twee repen van waarvan je de wieken gaat maken
Lijm de repen in een kruis op elkaar
Maak een gaatje in het midden voor een spijker of een schroef (wat maar voor handen is)
Sla met een hamer of schroef die in de top van een stok of een blok dat je hiervoor zou
kunnen gebruiken, Niet te stijf want dan draait het mooi!



LAAT DE WIND
MAAR WAAIEN

m a a k  z e l f  e e n  w i n d m o l e n  d i e  k a n  d r a a i e n
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De leerlingen ontdekken door ervaren dat de wind dingen kan

wegwaaien en dat niet alles zomaar wegwaait.

De leerlingen ervaren dat je de wind niet moet tegenwerken om

de wind te kunnen vangen, dit doen ze door een muur met en

zonder raam of deur voor een kaarsje te zetten en die proberen

uit te blazen. 

In deze les leren de leerlingen meer over windkracht, ze

ontdekken dat wind dingen kan verplaatsen en dat hoe harder je

blaast hoe verder iets wegwaait. Ze gaan eerst buiten hun eigen

materiaal verzamelen. Ze kijken een filmpje van de drie

biggetjes. Ze merken dat de wind niet door een muurtje heen

gaat maar wel door een kleine of grotere opening. Zo kan het

kaarsje door een open raam of deur wel uitgeblazen worden. De

leerlingen mogen verder werken aan molens in de bouwhoek of

met Georello en daar kan men ook foto's van maken. Ook

herhalen de leerlingen het liedje 'zo gaat de molen'  en 'lezen' ze

digitaal boekjes over de wind (zodat ze allemaal in ieder geval

één keer alles hebben gedaan).

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

STRO (GRAS), HOUT, STEEN
VENTILATOR
FILMPJE VAN DE DRIE BIGGETJES

OPDRACHT 1:

https://youtu.be/KbQUWanJ5DQ

DUPLO/ BLOKKEN
EEN KAARSJE (alleen samen met
de leerkracht mag hij aan)

OPDRACHT 2:

GEORELLO
DUPLO
BLOKKEN
KOSTELOOS MATERIAAL
IPAD OF TELEFOON
PRINTER

OPDRACHT 3:

DIGIBORD MET LIEDJE 'ZO GAAT DE
MOLEN'
QR-CODES VOORLEESBOEKJES nu
met die van de drie biggetjes
erbij.

 
OPDRACHT 4: (herhalen van)

https://youtu.be/KbQUWanJ5DQ
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De leerlingen gaan een onderzoek

doen over de kracht van wind en wat

het kan wegblazen. Ze blazen net als

de 3 biggetjes tegen stro, hout, steen

met ventilator, eerst voorspellen ze en

dan ontdekken ze of het waar is. 

 Daarna kijken ze een filmpje van de

drie biggetjes van Walt Disney

(https://youtu.be/KbQUWanJ5DQ)  

Hoe groter het gat, hoe meer wind je

kan vangen (Huis bouwen van

duplo/blokken een kaarsje erachter en

dan blazen door de muur/ raam/ deur). 

Lied herhalen 'zo gaat de molen'

https://youtu.be/lklyTeDj0gw 

Bouwen met Georello (windmolens

a.d.h.v. een geplastificeerde foto) 

DE OPDRACHTEN

1.

2.

3.

4.

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
Start klassikaal met een onderwijsleergesprek over
wat de leerlingen al hebben geleerd over de wind en
de windmolen (geheugen opfrissen).
Kijkt met de leerlingen kort naar de windmeter (is er
wind en is het een harde of zachte wind?)  
Vertelt dat ze gaan kijken wat ze kunnen laten
wegwaaien met de ventilator, stro of gras, takken en
steen! Dit gaan ze buiten eerst opzoeken. Daarna op
een tafel of de grond uitproberen. En bespreekt de
resultaten met de leerlingen
Laat het filmpje van de drie biggetjes (en de wolf die
heel hard kan blazen) zien.
Doet een kringactiviteit met de leerlingen over de
windkracht aan de hand van duplo/ blokken en een
kaarsje. Eerst tegen een muurtje aan blazen
waarachter een kaarsje brand. Dan een muurtje met
een klein raampje. En als laatste stap een muurtje
met een grote deur erin.
Laat de kinderen de nog eens (of het tweede deel van
de groep zodat iedereen een kans krijgt) spelen met
Georello/ blokken en je kan nu voorbeeld foto's
aanreiken om ze uit te dagen.
 Laat de leerlingen de keuze of ze nog eens met de
QR codes willen lezen.

Doen actief mee in het onderwijsleergesprek om de
voorkennis te activeren.
Zoeken stro of gras, takjes en steentjes voor het
experiment. 
Doen actief mee met de wind activiteit in de kring 
Ze leren zelf een windmolen (na) te bouwen. Dit mag
natuurlijk ook in groepjes om de samenwerking te
bevorderen.  
Ze leren zelf een foto van hun bouwwerk te maken.  
Ze luisteren/bekijken zelfstandig een  boek op hun
IPad door de QR-code in te scannen. 

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

Literatuur

Marell, J., & De Vaan, E. (2020). Praktische
didactiek voor natuur & techniek (1ste
ed.). Coutinho.

https://hebikwindmee.nl/hoe-werkt-de-
wind Geraadpleegd op 16-11-2021 

https://www.knmi.nl/kennis-en-
datacentrum/uitleg/windschaal-van-
beaufort Geraadpleegd op 16-11-2021 

 

De leerkracht kan naar eigen inzicht meer
lessen toevoegen aan dit thema. Er is ook een
kist voor de vervolg groepen waar de
leerlingen verder op de stof ingaan.
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https://youtu.be/KbQUWanJ5DQ
https://youtu.be/lklyTeDj0gw
https://hebikwindmee.nl/hoe-werkt-de-wind
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort


L E S K A A R T  W I N D - E N E R G I E G R O E P  1 - 2

Windrichting 

Windsnelheid 

Wind bestaat uit twee verschillende onderdelen: 

De windrichting meten we met een windwijzer/windvaan en de

windsnelheid meten we met een anemometer.  

                                              

 

Windkracht meten. 

De Ier Francis Beaufort bedacht in 1805 een model om de wind

in kaart te brengen, dit werd later de schaal van Beaufort

genoemd. De schaal van Beaufort wordt tegenwoordig door

weerinstituten over de hele wereld gebruikt om de

windsnelheid te meten.  

Windkracht:

0 - stil - rook stijgt recht of bijna recht omhoog 

1 - zwak - windrichting goed af te leiden uit rookpluimen 

2 - zwak - wind merkbaar in gezicht 

3 - matig - stof waait op 

4 - matig - haar in de war, kleding flappert 

5 -vrij krachtig -opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen,

gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien

om

6 - krachtig - paraplu's met moeite vast te houden 

7 - hard - lastig tegen de wind in te lopen of fietsen 

8 - stormachtig - voortbewegen zeer moeilijk 

9 - storm - schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg,

kinderen waaien om 

10 - zware storm - grote schade aan gebouwen, volwassenen

waaien om 

11 - zeer zware storm - enorme schade aan bossen 

12 - orkaan - verwoestingen 

Literatuur voor de
leerkracht

Een gevoel van veiligheid: de

kinderen moeten zich rustig

kunnen concentreren; 

Een omgeving die overzichtelijk is

en uitnodigt tot actie; 

Een gevoel van vrijheid, dus

voldoende keuzemogelijkheden

voor de kinderen; 

De manier waarop je er zelf in

staat: jou verwondering,

nieuwsgierigheid en enthousiasme

werken aanstekelijk. Passie en lef

dragen ertoe bij dat voor de

kinderen elke dag anders is, vol

verrassingen en steeds

inspirerend om te exploreren. 

Wat stimuleert de leerlingen om te

ontdekken?

Op school bied je de leerlingen

mogelijkheden om hun

ervaringswereld uit te breiden en je

ondersteunt ze om daar structuur in 

 aan te brengen, er betekenis aan te

geven. Een gunstig didactisch en

pedagogisch klimaat is heel

belangrijk. Van belang hiervoor zijn: 
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Groep 1 en 2 werkt (waait) altijd anders!

Lestips voor de leerkracht

Zoals elke leerkracht van groep 1 en 2 weet
werkt het lesgeven in deze groepen altijd
een beetje anders. Kan je in de andere
groepen lessen voor een uur  maken, in de
onderbouw moet je dit anders invullen.
Daarom hebben wij deze lessen ontworpen
met in ons achterhoofd dat het lessen zijn
die je in de loop van één  week op je eigen
tempo kan geven. Zodat de leerkracht zelf
kan bepalen wanneer hij welke les geeft.
We hebben wel  bewust deze opzet zo
gepland, maar ook hier kan een leerkracht
natuurlijk zelf aanpassen wat in zijn of
haar groep handig is of beter werkt.
Wij hopen dat jullie leuke weken met de
leerlingen mogen beleven aan de 
lesstof en wensen jullie er veel 
plezier mee!


