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De leerlingen leren dat de zon stroom kan opwekken.

De leerlingen ervaren dat de Flip Flap Flower alleen werkt,

wanneer er licht bij komt.

De leerlingen ervaren dat de Flip Flap Flower harder gaat

bewegen bij meer licht.

Tijdens deze les leren de leerlingen dat zonlicht niet alleen voor

warmte zorgt, maar ook stroom kan opwekken. De leerlingen

ontdekken dat de beweging van de Flip Flap Flower, afhankelijk

is van de hoeveelheid licht. Hoe meer licht, hoe sneller de bloem

beweegt. Verder ontdekken de leerlingen dat zodra zij het licht

wegnemen, de beweging afneemt en uiteindelijk stopt. De

leerlingen testen of de bloem alleen door zonlicht beweegt of

ook door ander licht, bijvoorbeeld een zaklamp.

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

-Flip Flap Flowers (min. 4)
-Spullen om het licht mee te
blokkeren. (Boek, theedoek,
papier etc.)
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De leerlingen experimenteren met

de Flip Flap Flower en testen hoe

ze de bloem harder of zachter

kunnen laten bewegen. De

leerlingen doen dit door te zorgen

voor minder of juist meer licht.

DE OPDRACHTEN

 

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
De leerkracht bespreekt kort de vorige les met de
leerlingen. 
De leerkracht vertelt dat het licht van de zon niet
alleen voor warmte kan zorgen, maar ook stroom
kan opwekken.
De leerkracht zet de Flip Flap Flower voor zich op
tafel, zodat de leerlingen kunnen zien dat de
bloem beweegt.
De leerkracht vraagt de leerlingen hoe het kan
dat de bloem beweegt. Denken de leerlingen dat
ze de bloem ook kunnen laten stoppen met
bewegen? Hoe zouden ze dat kunnen doen?
Denken de leerlingen dat ze de bloem ook harder
kunnen laten bewegen? Beweegt de bloem
alleen door zonlicht?

De leerlingen observeren de Flip Flap Flower en
bedenken waardoor de bloem beweegt.
De leerlingen experimenteren met de beweging
van de Flip Flap Flower door het licht te
blokkeren of juist te versterken.

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

 

De leerkracht kan de leerlingen laten
uittesten of er, qua beweging, verschil is
tussen natuurlijke lichtbronnen en
kunstmatige lichtbronnen. 
De leerkracht kan een tweetal of groepje
naar buiten sturen met een Flip Flap
Flower (het liefst bij een raam van de klas)
en een groepje in de klas laten met een
Flip Flap Flower. Zien de leerlingen
verschil in de beweging van de bloemen?
Met welk licht beweegt de bloem harder of
zachter óf maakt het niets uit?
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Zonne-energie werkt door de energie van de zon op te vangen

en deze geruisloos en effectief om te zetten in elektriciteit

voor, bijvoorbeeld, uw huis. Tijdens deze les maken we gebruik

van een Flip Flap Flower, wat werkt d.m.v. zonne-energie. 

De zon is een natuurlijke bron van kernenergie. Er komen

pakketjes energie vrij,  zogenaamde fotonen, die in ongeveer

8,5 minuut een afstand van 149,6 miljoen kilometer afleggen

van de zon naar de aarde. Met de fotonen die elk uur de aarde

bereiken, kan in theorie voldoende zonne-energie worden

opgewekt om een jaar lang in de wereldwijde energiebehoefte

te voorzien. 

Zonne-energie wekt niet voortdurend energie op, maar wel

wanneer dat het meest nodig is. Dit betekent overdag en

tijdens warme, zonnige perioden wanneer de vraag naar

elektriciteit het grootst is.

Wanneer fotonen in aanraking komen met een zonnecel, raken

de elektronen los van de atomen. Door de koppeling van

geleiders aan de positieve en negatieve kanten van een cel

ontstaat een elektrisch circuit. Wanneer elektronen door een

dergelijk circuit circuleren, wekken ze elektriciteit op. 

Literatuur voor de
leerkracht


