
WARMTEDRAAIERTJE
B e w e g i n g  d o o r  w a r m e  l u c h t .
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De leerlingen ervaren dat ze warmte kunnen zien en voelen.

De leerlingen leren/ervaren dat warmte dingen kan laten

bewegen.

De leerlingen leren tijdens deze les dat warme lucht voor

beweging kan zorgen en maken tijdens deze les een

warmtedraaiertje zodat ze dit uit kunnen testen. 

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

Waxinelichthouder die kan
draaien door waxinelichtje
Rond, stevig papier met
voorgetekende spiraal
Scharen
Touw om warmtedraaier aan op
te hangen
Materiaal om warmtedraaier
mee te versieren 
Lijm (bij los versiermateriaal)
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De leerlingen doen actief mee

tijdens de instructie.

De leerlingen maken een

warmtedraaier.

De leerlingen testen de

warmtedraaier.

DE OPDRACHTEN

 

Vervolg op de les

Lesbeschrijving
De leerkracht bespreekt kort de vorige les met de
leerlingen.
De leerkracht benoemt dat de leerlingen al
weten dat de zon niet alleen voor licht zorgt,
maar ook voor warmte.
De leerkracht steekt het waxinelichtje aan in de
waxinelichthouder en vraagt een van de
leerlingen om een hand erboven te houden. Wat
voelt de leerling?
De leerkracht vraagt de leerlingen hoe het zou
kunnen komen dat de waxinelichthouder draait.
(De vlam verwarmt de lucht, de warme lucht
zorgt voor de beweging.)
De leerkracht vertelt de leerlingen dat warmte
dingen kan laten bewegen. 
De leerkracht vertelt de leerlingen dat ze zelf een
warmtedraaier gaan maken.
De leerkracht begeleidt de knip-opdracht.

De leerlingen ervaren dat warmte dingen kan
laten bewegen.
De leerlingen knippen de warmtedraaier uit.
De leerlingen versieren de warmtedraaier.
De leerlingen hangen de warmtedraaier boven
de verwarming en zien dat de warmtedraaiertjes
bewegen.

Wat doet de leerkracht? 

Wat doen de leerlingen? 

De leerkracht kan de leerlingen
verschillende dingen laten uittesten.
Draait het warmtedraaiertje ook door de
warmte van de zon? Gaat het
warmtedraaiertje harder draaien wanneer
het warmer wordt? Zou het
warmtedraaiertje ook werken wanneer je
er met een zaklamp onder schijnt? Hoe
zou dat komen? (nogmaals benoemen dat
de warmtedraaier draait door warmte en
niet door licht)
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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.

In het kort:

Lucht is een mengeling van constant bewegende moleculen.

Voor beweging is energie nodig. De zon is een energiebron en

levert direct energie in de vorm van warmte en licht. Wanneer

lucht wordt verwarmd, gaan de moleculen sneller bewegen en

stijgt de lucht naar boven. Warme lucht zorgt dus voor

beweging. Dit geldt ook voor de warme lucht van een radiator.

Literatuur voor de
leerkracht


