
GEBAKKEN LICHT
K o k e n  m e t  d e  z o n
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Per 4 leerlingen 1 vel wit papier
Per 4 leerlingen 1 vel zwart papier

Per tweetal een zwart papier
Per tweetal een vel alluminiumpapier
ter grote van het zwarte papier
Lijm
Niettang
Schaar
1 schoteltje per tweetal
Appelschijfjes
Kaneek
Suiker
Vorkjes
Thermometer
Voorbeeldoven

Materiaal
Opdracht 1

Opdracht 2

L e s t i j d
3 0  m i n .  +  3 0  m i n .

De leerlingen ervaren dat een vel zwart papier licht
absorbeert en daarom warm wordt.
De leerlingen ervaren dat een vel wit papier licht
weerkaatst en daarom minder warm wordt. 
De leerlingen ervaren dat de zon zoveel warmte kan
afgegeven dat er mee gekookt kan worden.

Lesdoelen en toelichting
van de les
Doelen:

In deze les ontdekken de leerlingen dat een zwart papier in de zon
veel warmer wordt dan een wit papier. Met deze kennis in het
achterhoofd maken de leerlingen in tweetallen een zonne-oven
om appeltjes in te bakken. Deze les kan in tweeën worden
opgedeeld. De leerlingen maken dan eerst de zonneovens en gaan
op een ander moment met deze ovens de appels bakken.
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De opdrachten
1. De leerlingen ervaren de zon

vellen wit en zwart papier

verschillend opwarmt. De vellen

zwart papier worden warmer dan de

witte vellen papier.

2. Met de kennis die de leerlingen op

hebben gedaan in de eerste

opdracht, gaan ze met behulp van

een eigen gemaakte zonneoven,

appelschijfjes bakken.

  

De leerkracht heeft van te voren al de benodigde papieren in
de zon gelegd. Deze zijn inmiddels opgewarmd. Hij zorgt ook
voor het klaarmaken van de appelschijfjes.
De leerlingen mogen in viertallen de papieren bevoelen en de
leerkracht vraagt naar de verschillen. Wat zie je? Wat voel je?
De leerkracht laat de leerlingen hun bevindingen delen in de
kring.
De leerkracht roept de vraag op, of de zon iets zo kan
opwarmen dat er mee gekookt kan worden. 
De leerkracht laat de voorbeeldoven zien.
De leerkracht laat per groepje een zonne-oven maken. Het
groepje kan verdeeld worden in twee- of drietallen. Per twee-
of drietal wordt er één oven gemaakt. De leerkracht
ondersteunt de leerlingen door open vragen te stellen over
hun taak en aanpak. 
Als alle ovens klaar zijn dan kan er gekookt worden en
voorziet de leerkracht de leerlingen met alle benodigdheden
om te kunnen koken.
De leerkracht zorgt voor een zonnige plek om de ovens neer
te zetten. 
Er kan een thermometer in één van de ovens gelegd worden
om de tempertuur te meten. 
De leerkracht geniet samen met de leerlingen van de
gebakken appeltjes. 

Lesbeschrijving
Wat doet de leerkracht? 

Suggesties voor de
leerkracht
Deze les kan in tweeën gegeven worden.
Eerst de oventjes maken en daarna het
bakken van de appels. Het maken van de
ovens kan zowel klassikaal of in groepjes
gedurende de week, met als afsluiting het
bakken van de appels.
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De leerlingen gaan in viertallen ervaren wat het verschil is
tussen de papieren. Wit - zwart. Warm- minder warm.  
Ze vertellen in een kringgesprek wat zij ontdekt hebben.
Ze gaan in tweetalllen een zonneoven maken. 

Zwart papier beplakken met aluminiumfolie. Glimmende
kant aan de buitenkant.
Zo min mogelijk kreukels.
Oprollen als een frietzak en vastnieten.
Onderkant recht afknippen.

Ze leggen de appelschijfjes op een schoteltje en bestrooien
dit naar wens met suiker en kaneel.
Ze zetten hun oven op een zonnige plek. 
De leerlingen genieten samen met de leerkracht van de
gebakken appeltjes. 

Wat doen de leerlingen? 

Literatuur voor de leerkracht
De meeste voorwerpen geven zelf geen licht. Je kunt ze waarnemen als ze door het licht van een

lichtbron beschenen worden. Ze weerkaatsen (een deel van) het licht. Het weerkaatste licht bereikt je

oog, waardoor je het voorwerp kunt waarnemen. Weerkaatsing wordt ook wel reflectie genoemd. Denk

aan de reflector op je fiets. De reflector zelf is geen lichtbron. De reflector weerkaatst het licht van een

lichtbron, bijvoorbeeld de zon. De hoeveelheid licht die weerkaatst of geabsorbeerd wordt, hangt af van

het oppervlak van een voorwerp. Omdat licht zich rechtlijnig voortbeweegt, kun je de weerkaatsing van

het licht vergelijken met de manier waarop een bal terugstuitert vanaf de grond. Als het licht onder een

bepaalde hoek een oppervlak raakt, weerkaatst het onder dezelfde hoek. Doordat de oven hol is, wordt

alle warmte die het aluminiumfolie in de oven raakt, weerkaatst naar het midden. Ze komen samen in één

punt.

Als je kijkt naar de muren van de huizen in warme landen, zijn ze vaak wit. Ook dragen mensen vaak witte

kleding. Dat komt doordat wit de zonnestralen weerkaatst. Als je zelf een zwart shirt draagt als de zon

schijnt, zal je merken dat je shirt zelf ook warm wordt: zwart absorbeert het zonlicht. Kleur zie je door: 1.

het licht dat in je oog valt, 2. de eigenschappen van dat licht. Licht bestaat uit de kleuren rood, blauw en

geel, samen wordt dat wit. Als jij  een rode muur 'ziet',  dan weerkaatst die muur alle kleuren die rood zijn,

zodat alleen het rode licht in jouw ogen terecht komt. De rest wordt geabsorbeerd, blauw en geel zitten

dus nog in de muur. Maar als de muur wit (een combinatie van rood, geel en blauw) is, wordt juist alles

weerkaatst. Zwart is een niet-kleur. Dus als je een zwarte muur of een zwart shirt hebt en er valt licht op,

zal er geen licht weerkaatst worden - want anders zou je toch een kleur zien. 

Belangrijk: Laat kinderen nooit

rechtstreeks in de zon kijken!  


