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Onderzoeken werking tandwielen

Bouwen lego constructies

Vergelijken aandrijving gemaakte windmolens 

De kinderen leren dat een windmolen aangedreven wordt

door techniek, aldus met behulp van tandwielen waardoor de

wieken kunnen draaien.

De techniek van een windmolen heeft effect op het opwekken

van de hoeveelheid aan windenergie. Dus de grootte, de

hoogte en de breedte van de windmolen, inclusief de wieken,

hebben invloed hierop. 

In deze les ontdekken en onderzoeken de kinderen hoe een

windmolen is gebouwd, wat een windmolen aandrijft tot

draaien en zo energie opwekt. De kinderen stellen als eerst

een hypothese hoe dit kan en vervolgens gaan ze in groepjes

een  windmolen bouwen met behulp van de Korbo bouwset.

Aan de  hand van deze bouwset ervaren ze hoe techniek in

elkaar zit. Vervolgens gaan de kinderen zelf op onderzoek 

 door met de beschikbaar gestelde materialen een windmolen

te bouwen. 

Lesdoelen en toelichting
van de les

Bouwset Korbo Tandwielen 320-delig
Korbo Verbindingen aanvulsel 54-delig
Korbo Cilinders aanvulset 56-delig

In de leskist:

Flapovers (of A3 formaat papier) 
Ijsstokjes
Satéprikkertjes 
Lege keukenrollen
Papier en/of karton (kan in kleur)
Plakband en/of tape
Lijm
Extra materiaal die de kinderen kunnen
gebruiken om een windmolen te
bouwen (de kinderen kunnen hier zelf
ook in mee denken als er een week van
tevoren wordt aangegeven dat ze een
windmolen gaan bouwen) 

Zelf aanschaffen en aanvullen:

Materialen



Introductie van een windmolen aan de

hand van een filmpje en/of foto.

De kinderen brainstormen over de

techniek van een windmolen met de

vraag: 'Hoe werkt een windmolen?' .

Ze ontdekken  de techniek achter een

windmolen aan de hand van de Korbo

bouwset.

Ze leren de techniek achter een

windmolen 

Ze maken in groepjes een windmolen

met de beschikbare materialen. 

Ze presenteren de bevindingen van de

ontwikkelde windmolens.

De leerkracht verteld de techniek die

schuilt achter de windmolens en

waarom deze techniek belangrijk is

voor het opwekken van windenergie.

 

1.

2.
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Vervolg op de les
 

In deze les is de techniek van een windmolen
behandeld en het effect van verschillende
technieken om windenergie op te wekken aan de
hand van een windmolen. Een vervolg is de
koppeling maken van windenergie en het
opwekken van elektriciteit. 
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Lesbeschrijving
De leerkracht laat een windmolen visueel zien door middel
van een filmpje en/of foto. 
Gaat de confrontatie aan met de vraag: 'Hoe draait een
windmolen?'.
Geeft ondersteuning waar nodig is bij het construeren van de
Korbo bouwset, maar laat de kinderen vooral zelf
onderzoeken en ontdekken. 
Verteld tijdens het bouwen van de windmolen dat een
windmolen aangestuurd wordt door tandwielen en laat dit
vervolgens zien bij gemaakte windmolen uit de bouwset. 
Verteld vervolgens over het effect van verschillende
ontwerpen van windmolens voor het opwekken van
windenergie. 
Laat hierna de kinderen groepjes maken en zelf een
windmolen ontwikkelen met de beschikbare materialen.  
Laat de kinderen vrij en assisteert waar nodig. 
Evalueert de gemaakte windmolens

De kinderen brainstormen in groepjes over de techniek van
een windmolen.
Ze ontdekken de techniek van een windmolen met behulp van
de Korbo bouwset ter voorbereiding op het zelfstandig
bouwen van een windmolen met de beschikbare materialen. 
Ze bouwen vervolgens zelf een windmolen met de
beschikbare materialen met in het achterhoofd dat de
windmolen zo veel mogelijk energie op moet wekken.
De kinderen rapporteren tot slot de bevindingen en de keuzes
van het onderzoek aan de groep. Ze laten de gemaakte
windmolen aan de rest van de groep zien. 

Wat doet de leerkracht? 

Wat doen de kinderen? 

 

De opdracht
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Het aanbieden van natuur en techniek bij kinderen van

groep 3 en 4 werkt het best aan de hand van de volgende

cycli.  Uit onderzoek wordt namelijk aangeraden om met

kinderen vanaf  groep 3 te werken met het onderzoekend

en ontwerpend leren. Hiermee worden kinderen namelijk

uitgedaagd om verder te denken en te experimenteren.

De leerkracht kan dit stimuleren door continu kritische

vragen aan de kinderen te stellen wat tot nadenken zet.  

Het proces van onderzoeken is in werkelijkheid vaak

chaotischer. Toch worden de fases uit de cycli van het

onderzoekend en ontwerpen leren. als leidraad gebruikt.

In elke fase uit de cyclus ontwikkelt het kind

vaardigheden uit de 21st Century Skills. Dit zijn

vaardigheden die passen bij de technologie en

digitalisering van nu.

De ontwerpcyclus bestaat uit 7 fases, namelijk: het

verkennen de probleemstelling formuleren,

brainstormen, de uitvoering van het product, het testen,

het presenteren en in de verdieping wordt er

gereflecteerd en vergeleken. 

De onderzoekcyclus lijkt op de ontwerp cyclus, maar

bestaat uit 8 fases, namelijk: het verkennen, de

probleemstelling formuleren. brainstormen en

voorspellen, het uitvoeren van het product, de resultaten

verwerken, een conclusie en quiz voor het

beargumenteren, het presenteren en tot slot verdieping

aanbrengen aan de hand van discussie, reflectie en

vergelijking.

Literatuur voor de
leerkracht De windmolen wordt al eeuwen gebruikt om

energie op te wekken, maar hoe werkt de
techniek van een windmolen nou eigenlijk. Een
windmolen wordt ook wel een windturbine
genoemd.

Een windmolen kan gezien worden als een
omgekeerde ventilator, want een ventilator zet
energie om in wind en een windmolen zet wind
om in energie. De grootte en de locatie van een
windmolen heeft effect op de hoeveelheid
energie dat een windmolen opwekt. 

Een windmolen bestaat uit drie
hoofdonderdelen, namelijk: een rotor, een
gondel en een mast.

De rotorbladen vangen de wind op. Bovenop zit
een windvaantje die ervoor zorgt dat de
windmolen automatisch draait in de richting
waar de hardste wind vandaan komt. De
rotorbladen draaien en deze beweging wordt
omgezet in elektriciteit. De rotor is de plek waar
alle rotorbladen samenkomen. 

In de gondel zit de meeste techniek in verwerkt.
De energie die de as laat draaien wordt omgezet
tot elektriciteit in een generator. De generator
wordt aangedreven door een tandwielkastje. De
tandwielkast zorgt ervoor dat een relatief lage
rotatiesnelheid omgezet wordt naar een hoge
snelheid. De hoge snelheid is namelijk nodig om
elektriciteit op te wekken. Als de rotorbladen de
harde wind niet aankunnen is er een noodrem
van  kracht die in de gondel zit verweven. 

In  de mast zitten alle hoogspanningskabels
gemonteerd die aangesloten zijn op de
dichtstbijzijnde kabel van een netbeheerder. De
mast moet erg stevig zijn. 

Leren in groep 3 en 4

De windmolen


