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Zon van karton met QR-code
Telefoon met QR-reader
Muziekbox met bluetooth

Materiaal

L e s t i j d
2 0  m i n .

De leerlingen weten dat de zon stroom kan opwekken. Dat
deze stroom flipflapflowers kan laten bewegen en dat hoe
meer licht er is,  de flipflopflowers harder gaan bewegen.
De leerlingen weten dat de zon voor warmte kan zorgen.
De leerlingen weten dat warmte dingen kan laten bewegen. De
leerlingen weten dat een plant naar het licht groeit.
De leerlingen weten dat stroom dingen in kan beweging kan
zetten.

Lesdoelen en toelichting
van de les
Doelen:

In deze beweegles staan we stil bij wat we geleerd hebben tijdens
de vorige lessen. De kennis die in de vorige lessen is opgedaan, kan
worden aangesproken tijdens deze les. Zo spelen de leerlingen de
flipflapflowers na, draaien ze als warmtedraaiers, en bewegen ze
naar het licht toe als een plant. De les wordt afgesloten met een
tikspel, namelijk stroomtikkertje.
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De leerkracht staat in/op het gymlokaal/schoolplein op een
plek waar alle leerlingen hem goed kunnen zien en horen. De
leerlingen staan verspreid over het gymlokaal/schoolplein en
hebben genoeg ruimte, zodat ze niemand raken als ze hun
armen naar de zijkant uitstrekken.
De leerkracht haalt de voorkennis op van de leerlingen over de
flipflopflowers. Ze bewegen door het licht van de zon. Hoe
meer zon, hoe harder.
De leerkracht heeft de zon op de kop op de grond. Hij legt uit
dat hij de zon in zijn handen heeft en dat deze nog niet op is.
Zometeen komt de leerkracht langzaam omhoog en dan komt
de zon op. Hoe hoger de zon komt hoe meer licht.
De leerlingen zijn flipflopflowers. Ze gaan zo meteen bewegen
als flipflopflowers. Ze moeten hun armen strekken naar opzij.
Bij het opkomen van de zon beginnen ze heel langzaam met
hun armen te bewegen. Hoe hoger de zon komt, hoe harder ze
gaan bewegen.
De leerkracht laat de zon weer onder gaan en de leerlingen
beginnen minder te bewegen. Totdat de zon helemaal onder is
gegaan en de leerlingen niet meer bewegen.

De leerkracht en de leerlingen staan nog steeds op dezelfde
plek.
Nu haalt de leerkracht de voorkennis over de zon en de
warmte draaiers op. Hoe meer licht, hoe meer warmte.
Warmte kan dingen laten bewegen.
De leerkracht heeft de zon weer op de kop op de grond. Hij
doet precies het zelfde als net.
De leerlingen gaan nu als een warmtedraaier bewegen. Zorg er
voor dat ze nog steeds genoeg ruimte hebben. Ze beginnen
langzaam rond hun as te draaien met hun armen wijd. Steeds
sneller narmate de zon opkomt en steeds langzamer naarmate
de zon ondergaat. Totdat de leerlingen weer helemaal stil
staan. Zorg ervoor dat ze niet te lang draaien, vanwege
eventuele duizeligheid en ongelukken.

Lesbeschrijving
Flappen als een flipflapflower

Draaien als een warmtedraaier

Belangrijk: Laat kinderen nooit

rechtstreeks in de zon kijken!  

De opdrachten
1. De leerlingen flappen aan de

hand van 'de zon' als een

flipflopflower.

2. De leerlingen draaien aan de

hand van 'de zon' als een

warmtedraaier.

3. De leerlingen bewegen als een

plant naar 'de zon' toe.

4. De leerlingen sluiten de les af

met stroomtikkertje, waarbij ze

elektrische auto's op zonne-energie

zijn.

Suggesties voor
de leerkracht
Mocht het niet mogelijk zijn om het
liedje af te spelen via de QR-code, dan
kan het liedje 'Zonnetje' ook
afgespeeld worden via de link in de
literatuur.
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De leerkracht en de leerlingen staan nog steedsop dezelfde
plek.
De leerkracht haalt de voorkennis op over planten die groeien
door en naar het licht.
Alle leerlingen zijn hele mooie bloemen en ze gaan zitten op hun
knieen en ze strekken zich naar voren uit met hun armen op de
grond.
De leerkracht heeft de zon weer op de kop op de grond. Hij doet
precies het zelfde als net.
De bloemen groeien door het licht en ze beginnen langzaam op
staan. Hoe hoger de zon komt hoe groter de bloem wordt. De
leerkracht houdt de zon boven zijn hoofd. De leerlingen maken
zich zo lang mogelijk door hun armen boven hun hoofd te
strekken. De bloemen zijn nu gegroeid door het licht en de
warmte van de zon.
Nu begint de leerkracht rond te lopen met de zon boven zijn
hoofd. De bloemen blijven op hun plek staan, maar hun
gestrekte armen wijzen naar waar de leerkracht heen loopt.
De leerkracht/zon loopt kriskras door de groep
leerlingen/bloemen heen en de leerlingen blijven de leerkracht
volgen met hun armen.
De leerkracht laat de zon weer ondergaan en de leerlingen doen
hun handen geleidelijk naar beneden.
Een leerling kan nu voor zon spelen, waarbijde andere
leerlingen de zon moeten volgen door het lokaal/plein.

De leerlingen zijn allemaal elektrische speelgoedautootjes die
rijden op zonnepanelen. Zolang er zon is, kunnen ze rijden.
De leerkracht scant met een telefoon de QR-code op de zon. Via
de QR-code kom je bij het liedje 'Zonnetje'. De telefoon
koppelen met de muziekbox via bluetooth. De muziek is de zon.
Zolang er muziek gespeeld wordt schijnt de zon en kunnen de
auto's bewegen. Als de muziek uit is, staan alle auto's stil.
De leerkracht zet de muziekaan en de leerlingen mogen door
elkaar door het lokaal/plein bewegen.
Als de muziek uit is, dan staan alle leerlingen weer stil.
De leerkracht wijst twee leerlingen aan als tikker. Zij zijn de
'gemene volwassenen' die niet van speelgoed houden. Zij willen
alle elektrische speelgoedautootjes uit doen. Dat kunnen ze
doen door een autootje te tikken, daarmee hebben ze de 'uit'
knop van de autootjes in gedrukt. Het autootje blijft dan
stilstaan en steekt één arm uit naar opzij. Dat is zijn 'aan' knop.
Een leerling die nog niet getikt is, kan op die knop drukken door
zijn uitgestoken hand aan te raken, dan mag de andere leerling
weer bewegen.
Als de muziek uit is, dan stoppen alle autootjes weer en kunnen
er nieuwe tikkers gekozen worden.

Planten willen ook licht.

Stroomtikkertje (afsluiting)
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Literatuur voor de
leerkracht
Flipflapflowers
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.  

Draaier als een warmte draaier
De atmosfeer bestaat voornamelijk uit moleculen.
Een molecuul is opgebouwd uit atomen die chemisch
aan elkaar verbonden zijn. Een atoom, zoals zuurstof
of koolstof, heeft een atoomkern met daaromheen
een negatief geladen wolk van elektronen. De
elektronen zweven in bepaalde energiebanen om de
atoomkern heen. Elektronen zweven in hoge
energiebanen wanneer een atoom veel energie
bevat, en andersom. Elk atoom, en dus molecuul,
heeft energiebanen met unieke energiewaardes
waarin elektronen kunnen zweven. 
Moleculen in de atmosfeer zijn constant in beweging
en botsen daarbij ook constant tegen elkaar. Bij een
hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller,
waardoor botsingen krachtiger worden en vaker
plaatsvinden. Door het heftige ‘trillen’ van de
moleculen ontstaat er meer ruimte tussen de
moleculen zelf. Ieder molecuul heeft namelijk meer
ruimte nodig om zich te kunnen bewegen. Het aantal
moleculen per volume lucht in de onderste laag daalt
daardoor. Oftewel, de dichtheid van de onderste
luchtlaag daalt ten opzichte van de koelere
atmosfeer erboven. Des te hoger de temperatuur,
des te lager de dichtheid. Net zoals alle materialen
op aarde, is ook lucht in de atmosfeer onderhevig
aan zwaartekracht van de Aarde. De zwaartekracht
zal harder aan het materiaal ‘trekken’, wanneer de
dichtheid of massa groter is. De dichtheid, en in dit
geval dus ook de massa, van de koelere lucht
ondervindt een grotere zwaartekracht dan de
opgewarmde luchtlaag onderin. De koele lucht ‘zinkt’
naar het aardoppervlak, waarbij de lichtere, warme
lucht omhoog wordt verdreven. Dit is waarom
warme lucht stijgt. Deze verticale, stijgende
beweging van warme lucht
wordt convectie genoemd. 
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Stroomtikkertje
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 de16de
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 vanelektromagnetische straling,
maar dan wel specifiek de straling die waarneembaar
is met het menselijk oog.

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.

Planten willen ook licht
Er zijn een aantal factoren die essentieel zijn voor een
plant om te groeien. Dat zijn licht, kool-stofdioxide,
zuurstof, water, voedingszouten en warmte. Als aan
een van deze groeivoorwaarden niet voldaan is, kan de
plant niet goed kiemen en groeien. Uiteindelijk zal de
plant afsterven, zelfs al zijn de andere
groeivoorwaarden in ruime mate aanwezig. Aan de
andere kant kun je de groei van een plant ook
stimuleren door bepaalde groeivoorwaarden te
optimaliseren. In de glastuinbouw wordt de
lichtintensiteit verhoogd met lampen en worden in de
kassen de temperatuur en het koolstofdioxidegehalte
van de lucht kunstmatig hooggehouden.
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