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

2 grashoofden
2 schoteltjes

Voorbeeld doolhof
Schoenendozen (1 per drie- of viertal)
Karton
Lijm
Scharen
Zak aardappels

Ipad met QR-reader (optioneel)

Materiaal
Opdracht 1

Oprdacht 2

Nabesprekingen

 

De leerlingen weten dat planten licht en warmte nodig hebben
om te groeien.
De leerlingen weten dat de behoefte van een plant, aan licht,
groot is, doordat de aardappel zich een weg naar het licht
baant.

Lesdoelen en toelichting 
van de les
Doelen:

In deze les ontdekken de leerlingen wat voor effect de zon op
planten kan hebben. Ze ontdekken dat gras harder groeit, als het
meer zonlicht krijgt. Als laatste maken ze in een schoenendoos een
donker doolhof voor een aardappel. In de doos zit een kleine
opening voor lichtinval. De aardappel zal zich door het doolhof
naar het licht bewegen. Deze les komt vroeg aan bod in deze
leskist, doordat allebei de activiteiten de nodige tijd hebben om
zich te ontvouwen. Zo zal het enige tijd duren voordat de aardappel
een weg naar het licht heeft gevonden, hetzelfde geldt natuurlijk
voor het grashoofd. De bedoeling van deze les is, dat leerlingen
voorspellingen gaan doen aan de hand van de opdrachten. De
vorderingen van de opdrachten kunnen gedurende de
opeenvolgende dagen/weken worden bijgehouden.
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De opdrachten
1. Klassikaal wordt één grashoofd op

een plek in de klas gezet met veel

zon. Een ander grashoofd krijgt een

plek met beduidend minder zon.

D.m.v. een kringesprek gaan de

kinderen voorspellingen doen over de

groei van het gras.

2. De leerlingen maken in een

schoenendoos een doolhof voor een

aardappel, met aan het einde van het

doolhof een gat voor licht. Met de tijd

ontdekken de leerlingen dat de

aardappel zich een weg door het

doolhof naar het licht baant.

De leerkracht start klassikaal met een kringgesprek. Hij

introduceert het grashoofd. In het hoofd zit aarde en

graszaad aan de bovenkant. Dan bespreekt hij wat

planten nodig hebben om te groeien. Licht, warmte en

water. Met de leerlingen zoekt hij een plek met veel zon

en een plek met minder zon voor beide grashoofden.

Samen met de leerlingen maakt hij voorspellingen wat er

met de grashoofden gaat gebeuren en waarom.

De leerkracht introduceert het aardappeldoolhof aan de

hand van het voorbeeld in de leskist. Hij doet samen met

de leerlingen voorspellingen over wat de aardappel gaat

doen.   

Hij ondersteunt de leerlingen bij het maken van hun

eigen aardappeldoolhof. Hij laat de kinderen zelf de

opdrachten uitvoeren, maar houdt er rekening mee dat

de aardappel zich wel door het doolhof kan bewegen. 

De leerkracht zorgt ervoor dat de doolhoven op

verschillende plekken in het lokaal een plek krijgen

waarbij er dus verschillende hoeveelheden licht

binnenvalt.

Hij bespreekt op vaste tijden de voortgang van de twee

opgezette proeven. Wat is er gebeurt en hoe zou dat

komen?

Lesbeschrijving
Wat doet de leerkracht? 
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Suggesties voor de
leerkracht
Met enige regelmaat de proeven
nabespreken. Dit kan bijvoorbeeld
tijdens de dagopening. Wat is er gebeurt?
Hoe kan dat? De zon met QR-code kan
worden opgehangen in de klas. De
leerlingen kunnen deze scannen met een
Ipad en het bijbehorende informatieve
fimpje bekijken. 
De leerkracht kan ouders/verzorgers 
 vragen voor het meenemen van
schoenendozen. Met lokale
schoenenwinkels is vaak ook veel te
regelen. 
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De kinderen doen actief mee in het kringgesprek en denken
na en doen voorspellingen aan de hand van de geschetste
proeven. 
De leerlingen gaan in drie- of viertallen een eigen
aardappeldoolhof maken. Hierbij zetten ze schotten in de
schoenendoos van karton en maken ze een lichtgat ter groote
van een 2 euro munt. 
De leerlingen die er aan toe zijn, kunnen de schotten in de
doos maken voor het doolhof. De leerlingen die hier nog niet
aan toe zijn kunnen de doos versieren.
De leerlingen doen actief mee met de besprekingen van de
proeven.
De leerlingen weten aan het einde van de proeven dat
planten licht en warmte nodig hebben om te groeien.

Wat doen de leerlingen? 

Literatuur voor de
leerkracht
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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