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De leerlingen leren dat er verschillende energiebronnen zijn.

De leerlingen leren welke kenmerken bij de verschillende

energiebronnen horen.

De leerlingen leren dat er verschil is tussen fossiele

energiebronnen en duurzame energiebronnen.  

In deze les leren de leerlingen dat er veel verschillende

energiebronnen bestaan. Van oudsher kennen we de fossiele

energiebronnen, zoals olie, gas en kool. De afgelopen decennia

zijn daar steeds meer duurzame energiebronnen bijgekomen. De

leerlingen leren wat de verschillen zijn  

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

Het spel Energiekwartet
OPDRACHT 1:

Het spel Energiememory
OPDRACHT 2:
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DE OPDRACHTEN

De leerlingen gaan tijdens deze les

twee spellen spelen met elkaar. 

1.Ze beginnen met het spel

Energiekwartet. 

In een groepje van ongeveer vier

leerlingen wordt kwartet gespeeld.

Van iedere energiebron zijn er vier

kaarten met kenmerken. De leerlingen

moeten deze door slim vragen zien te

krijgen van hun medeleerlingen. 

 Degene met de meeste kwartetten

aan het einde van het spel heeft

gewonnen. 

2. Als tweede spelen de leerlingen met

elkaar het spel Energiememory. De

helft van de kaartjes laat verschillende

energiebronnen zien. De andere helft

van de kaartjes laat óf duurzame

energie óf fossiele energie zien.

Wanneer een energiebron in

combinatie met een juist kaartje

energiesoort omgedraaid wordt, krijgt

de leerling deze twee kaartjes. Degene

met de meeste kaartjes aan het einde

van het spel heeft gewonnen.   

Suggesties voor de

leerkracht
Spelletjes zoals kwartet en memory

kunnen eindeloos gespeeld worden

zonder dat dit vervelend wordt. Een

informatie tekst ga je niet tien keer

lezen, maar de kwartetkaarten met

dezelfde informatie kunnen gerust tien

keer voor een spelletje gebruikt

worden.  

Lesbeschrijving
De leerkracht start de les door te vertellen dat de
leerlingen spelletjes gaan spelen. Er zijn twee
spelletjes: kwartet en memory. Het is
noodzakelijk dat eerst kwartet gespeeld wordt en
pas daarna memory. Dit, omdat de leerlingen
eerst de kenmerken van de verschillende
energiebronnen moeten weten, voordat ze de
juiste energiesoort (fossiel of duurzaam) aan de
juiste energiebron kunnen koppelen. 
De leerkracht gaat na of alle leerlingen weten
wat de spelregels zijn bij kwartet en memory, om
te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat en
de kinderen de spellen niet zelf kunnen spelen. 
de leerkracht zet de leerlingen zelfstandig aan
het werk met de spellen.  

De leerlingen gaan na of ze allemaal de
spelregels van de spellen goed snappen.
De leerlingen spelen eerst het spel
Energiekwartet. Spelenderwijs leren ze welke
kenmerken de verschillende energievormen
hebben.
De leerlingen spelen daarna het spel
Energiememory. Spelenderwijs oefenen ze in het
herkennen van de verschillende fossiele en
duurzame energiebronnen. 

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 
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Energie is een hot item, zeker het gebruik van fossiele energiebronnen. Deze energiebronnen zijn

eindig, zorgen voor een toename van CO2 in de atmosfeer en hebben meer nadelen zoals stank en

fijnstof. De overstap naar duurzame energiebronnen is wenselijk, maar nog niet altijd mogelijk

(praktisch of financieel). Om kinderen wegwijs te maken in de verschillende energievormen, is het

belangrijk dat ze spelenderwijs kennis maken met deze energiebronnen. Wat zijn de voor- en

nadelen van de verschillende energiebronnen? Welke andere kenmerken hebben de energievormen

en behoren ze tot de duurzame energie of de fossiele brandstoffen?  

Voor jonge kinderen is dit nog best moeilijke materie. Door spelenderwijs hiermee aan de gang te

gaan, pikken kinderen ongemerkt heel wat informatie op. Spelletjes kunnen kinderen ook vaker

dan een keer spelen. Herhaling van de informatievoorziening zal helpen om de informatie door te

laten dringen bij kinderen.  

Er is om verschillende redenen gekozen voor de spellen kwartet en memory:

-De spellen zijn in korte tijd te spelen

-De spellen zijn makkelijk aan te leren (voor zover ze nog niet bekend zijn bij alle leerlingen)

-De spellen blijven tot het einde toe spannend. 

Door het spelen van het kwartetspel wordt spelenderwijs kennis genomen van vier kenmerken per

energiebron. Een van deze kenmerken is altijd of het een fossiele of duurzame energiebron is. In

het vervolgspel memory wordt 

Literatuur voor de leerkracht


