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De leerlingen beseffen dat licht van de zon kan komen, maar ook

van een lamp.

De leerlingen ervaren dat als stroom ‘aan’ staat er iets kan

bewegen of dat er licht is. 

In deze les staat het didactisch 5 stappenplan centraal. Het

onderwerp wordt geïntroduceerd met een prentenboek waarin er

wordt gevraagd hoe je licht maakt als er niet voldoende zonlicht

is. Vervolgens wordt de exploratie fase begeleid door de

leerkracht en is dat een fase waarin de leerlingen gaan nadenken

over waar licht eigenlijk vandaan komt en wat stroom nou

eigenlijk is. De les gaat verder met eigen onderzoek, een

verwerkingsopdracht en eindigt met het laten zien van elkaars

droomapparaat. 

De leerlingen hebben de vorige les ervaren dat de zon een bron is

die zorgt voor licht. Deze les gaan de leerlingen ervaren dat niet

alleen de zon een bron van licht is, maar dat heel veel apparaten

voor licht kunnen zorgen. 

Lesdoelen en toelichting
van de les

 MATERIALEN

Verhaal: Koning Lollie is bang 

Voorlezen:

Tekenpapier

Potloden

Stiften

Wol/draad

Schaar

Lijm

Circuitopdracht: 

Deze les valt onder kerndoel 44: de
leerlingen leren bij producten uit hun eigen
omgeving relaties te leggen tussen de
werking, de vorm en het materiaalgebruik.

In de leskist: 
Verhaal Koning Lollie is bang 

Niet in de leskist: 
Tekenpapier
Potloden
Stiften
Wol/draad
Schaar
Lijm
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DE OPDRACHTEN
Voorlezen over Koning Lollie die bang

is omdat er niet voldoende licht is. 

Kringgesprek om met elkaar te praten

over wat licht en stroom is en waar

stroom vandaan komt. 

Stroom ontdekken in het klaslokaal

door met elkaar te kijken naar de

stopcontacten, lichtknoppen en

verschillende soorten lampen. 

Circuitopdracht waarbij de leerlingen

hun droomapparaat gaan tekenen en

ook de draadjes maken om het

apparaat te verbinden met het

stopcontact.

Afsluitend kringgesprek om elkaars

droomapparaat te bekijken.

Suggestie voor de leerkracht

Lesbeschrijving
De leerkracht leest het verhaal van Koning Lollie is bang

voor en maakt na afloop van het voorlezen een koppeling

met het lesdoel. 'Hoe maak je licht als er niet voldoende

zonlicht is?' 

De leerkracht vertelt tijdens het kringgesprek dat

vroeger licht gemaakt werd met vuur. Vervolgens vraagt

de leerkracht hoe er nu licht gemaakt wordt, wat stroom

is en waar stroom vandaan komt.

De leerkracht bekijkt samen met de leerlingen de

stopcontacten, lampen en lichtknoppen in de klas.

Ondertussen stelt de leerkracht onderzoekende vragen. 

De leerkracht legt de circuitopdracht uit.

De leerkracht stuurt het kringgesprek waarin de

kinderen elkaars droomapparaat bekijken. 

De leerlingen luisteren naar het voorlezen en doen

vervolgens actief mee met het kringgesprek. 

De leerlingen onderzoeken welke lichtknop bij welke

lamp hoort, hoe het kan dat lampen aan en uit gaan.

De leerlingen tekenen hun droomapparaat en maken

daar draadjes aan vast om het droomapparaat in het

stopcontact te kunnen steken. 

De leerlingen bekijken elkaars droomapparaat.

Wat doet de leerkracht? 

 

Wat doen de leerlingen? 

Literatuur
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Laat leerlingen die de tekening van het

droomapparaat nog niet af hebben, de

tekening op een ander moment afmaken. 

Zorg op de thematafel voor apparaten zodat

de leerlingen dat kunnen bekijken. 
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In de zeer vroege prehistorie was vuur de eerste vorm

van verlichting die de mens zelf kon maken. Nog tot in

recente tijden zou het voor veel mensen een

belangrijke bron van licht blijven, zowel in de vorm van

open vuur als in die van vuurdragers als toortsen en

kienspanen. 

Olie- en vetlampen vormen de meest gebruikte vorm

van verlichting in de geschiedenis. Dat begon al in de

prehistorie met zeer eenvoudige lampjes en eindigde in

de 19de eeuw met grote lampen met branders,

trekglazen en kappen. 

Kaarslicht vormt een oude en nog steeds erg geliefde

bron van licht. Wel heeft de kaars met zijn kleine

vlammetje altijd de nodige beperkingen gekend.

Mensen hebben echter slimme manieren gevonden om

heir mee om te gaan. 

Vaste straatverlichting zoals wij die kennen was niet

van alle tijden. Dat begon pas halverwege de 16de

eeuw met een enkele kaarslantaarn. Voor die tijd moest

men zelf verlichting meenemen of profiteren van licht

dat er vanzelf al was. Uiteindelijk hebben

straatlantaarns echter op verschillende brandstoffen

gewerkt, namelijk kaarsen, olie, gas en elektriciteit.

Licht is een vorm van elektromagnetische straling,

maar dan wel specifiek de straling die waarneembaar is

met het menselijk oog. 

Literatuur voor
de leerkracht

Stroom is een vorm van elektriciteit. Elektriciteit
is een vorm van energie van bewegende
elektronen. Dat zijn kleine deeltjes die deel
uitmaken van een atoom. Elk elektron heeft een
kleine elektrische lading. Als elektronen zich
verplaatsen, komt er energie vrij. Dat is
elektriciteit. Bijvoorbeeld als je het licht aandoet
of als je je computer aanzet. Stroom wordt
opgewekt in elektriciteitscentrales.

Hoogspanningskabels vervoeren die elektriciteit
door de lucht of onder de grond. Elektrische
energie kun je opslaan in bijvoorbeeld batterijen.
Energie kan ook opgewekt worden met krachten
uit de natuur: wind, water en zon. Deze
energiebronnen zullen er altijd zijn en ze zijn niet
slecht voor het milieu. Wind-, water- en zonne-
energie noemen we daarom duurzame energie.


