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De leerlingen weten dat wind zorgt voor energie en deze

windenergie omgezet kan worden in elektriciteit.

De leerlingen weten hoe een windmolen voor elektriciteit kan

zorgen.

De leerlingen kennen het belang van duurzame (wind)energie. 

De leerlingen gaan in deze les ontdekken hoe er van wind

elektriciteit gemaakt kan worden.  De leerlingen leren hoe een

windmolen werkt waardoor windenergie omgezet wordt in

elektriciteit. Ze leren dat de werking van de windmolen

eigenlijk veel lijkt op de dynamo van een fiets. Doordat zij

weten hoe een dynamo werkt kunnen ze de koppeling maken

naar een windmolen en kunnen ze vertellen hoe windenergie

omgezet wordt in elektriciteit. De leerlingen leren waarvoor

we elektriciteit nodig hebben en gebruiken. De leerlingen

leren waarom duurzame (wind)energie belangrijk is.

 

Lesdoelen en toelichting
van de les

 M A T E R I A L E N

Knijpkat (zaklamp)
Opdrachtkaart dynamo en
knijpkat 

Leskist:

Potlood
Papier
Digibord (t.b.v. filmpjes)
Fiets met dynamo

Benodigdheden: 

 



L E S K A A R T  W I N D - E N E R G I E  G R O E P  3 - 4

Lesbeschrijving
De leerkracht start klassikaal met korte terugblik op de
vorige les en laat als inleiding van deze les het filmpje zien.
Na aanleiding van het filmpje gaat de leerkracht in gesprek
met de leerlingen over elektriciteit.
De leerkracht begeleid/ondersteund zo nodig de
verschillende opdrachtkaarten van de  dynamo en
knijpkat. 
De leerkracht stimuleert de onderzoekende en
ontdekkende houding van de leerlingen en ondersteunt
waar nodig.
De leerkracht legt uit dat elektriciteit op verschillende
manieren aangedreven wordt.
De leerkracht gaat in gesprek met leerlingen over wat
duurzame (wind)energie.
De leerkracht bespreekt de bevindingen van de leskaarten.
De leerkracht sluit de les af met het filmpje over de
windmolens.

De leerlingen kijken naar een filmpje aansluitend gaan ze
in gesprek over elektriciteit.
De leerlingen leren waarvoor je elektriciteit nodig hebt en
waarvoor je het gebruikt.
De leerlingen ontdekken en onderzoeken de werking van
een dynamo en knijpkat.
De leerlingen leren hoe energie omgezet wordt in
elektriciteit.
De leerlingen leren het belang van duurzame (wind)energie
De leerlingen sluiten de les af door het filmpje windmolens
te bekijken

Wat doet de leerkracht? 

 
Wat doen de leerlingen? 

 
Bronnen

Windenergie

Windmolens
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DE DYNAMO
H o e  w e r k t  e e n  d y n a m o ?
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Om het licht op je fiets te kunnen laten
branden, is elektriciteit nodig. Die elektriciteit
maak jij zelf door te fietsen. Je zet de
dynamo tegen je band om het licht te laten
branden. Het licht gaat branden als je gaat
fietsen. Terwijl je fietst draait je band rond,
waardoor het wieltje van je dynamo ook gaat
draaien. Dat wieltje is verbonden met een
magneet. Als die gaat ronddraaien wordt er
stroom gemaakt. De stroom gaat door een
draadje naar je lamp en dan gaat je lamp
branden! 

W A T  H E B  J E  N O D I G ?

Fiets met een dynamo
Papier en een potlood
Minimaal 2 personen

W A T  G A  J E  L E R E N ?

Vandaag ga je leren hoe een
dynamo werkt. Je kunt vertellen hoe   
energie door beweging omgezet
wordt in elektriciteit

Hoe werkt dat?

Pak een fiets.
Waar zit de dynamo?
Waar zorgt de dynamo voor?
Eén kind tilt de fiets op aan het stuur,
zodat het voorwiel zweeft. Eén kind
zet de dynamo tegen het wiel en
draait aan het wiel. Wat gebeurt er?
Draai nu héél langzaam aan het wiel.
Wat doet het licht?
Draai nu heel snel aan het wiel. Wat
doet het licht? 

Opdracht:
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Een knijpkat is een zaklantaarn zonder
batterijen. Aan de buitenkant van een knijpkat
zit een hendel. Door een knijpende beweging
met je hand te maken wordt de hendel
ingedrukt. In de knijpkat zit hendel vast aan
beugel die verbonden is met een tandwiel. Dit
tandwiel is bevestigd andere delen die aan een
soort dynamo vastzitten. Door regelmatig in
de hendel te knijpen blijven die onderdelen
draaien en wordt elektrische stroom
geproduceerd en gaat de lamp branden.

Hoe werkt een knijpkat?

DE KNIJPKAT

Opdracht: 
Pak een knijpkat.
Onderzoek de knijpkat
Teken de onderdelen die je in de knijpkat ziet.
Wat zie je in de knijpkat als je een knijpende
beweging gaat maken?
Kun je vertellen waarom het licht gaat
branden?

W A T  G A  J E  L E R E N ?

W A T  H E B  J E  N O D I G

Vandaag ga je leren hoe een
knijpkat werkt. Je kunt vertellen hoe   
energie door beweging omgezet
wordt in elektriciteit

Een knijpkat 
Papier en een potlood
Minimaal 2 personen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaklantaarn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batterij_(elektrisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_stroom
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We hebben altijd energie nodig om iets te laten werken. Als we bijvoorbeeld willen zwemmen, hebben

we energie nodig om ons door het water voort te bewegen. Dat doe je door te eten en te drinken. Het

voedsel wordt in je lichaam omgezet in energie. Ook als je het licht aan doet heb je energie nodig, die

energie komt in je huis door middel van elektriciteit. Elektriciteit is ook een vorm van energie. Dat

wordt opgewekt in een elektriciteitscentrale. Energie kunnen we dus omzetten in elektriciteit en die

elektriciteit zetten we weer om in andere energie, zoals het licht aan doen. Maar benzine of diesel is

ook een voorbeeld van een brandstof. Dat hebben we nodig om onze auto's te laten rijden.

Tegenwoordig zijn er steeds meer auto's die op elektriciteit rijden. 

Windenergie is een duurzame energie. De wind geldt ter vervanging van fossiele brandstoffen als

aardgas, aardolie en steenkool. Deze brandstoffen zijn slecht voor het milieu en daarnaast raken ze op.

Naast de algemeen bekende klimaatproblematiek, zijn er nog een aantal redenen voor de inzet van

duurzame energie en de noodzaak om te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie.  Het

waait tenslotte heel vaak en de wind raakt nooit op. Windenergie heeft ook nadelen. Veel vogels gaan

dood omdat ze tegen de wieken aanvliegen van een windmolen. Mensen die vlak bij een windmolen

wonen klagen vaak over het geluid van de windmolens. Ze maken namelijk een zoemend geluid.

Windmolens zijn heel groot en er zit veel techniek in. Er is ook een discussie dat het bouwen van een

windmolen meer energie kost dan de energie die een windmolen oplevert. 

Hoe werkt elektriciteit?

Elektriciteit bestaat uit allemaal kleine deeltjes die wij niet met het blote oog kunnen zien. Deze

deeltjes bewegen door de stroomkring. Als deze deeltjes door een apparaat dat elektriciteit nodig

heeft bewegen, kan dit apparaat werken zoals bedoeld. Een lamp gaat bijvoorbeeld pas branden als er

elektriciteit door de lamp heen stroomt. Op het moment dat de stroomkring onafgebroken van plus

naar min kan stromen werkt de stroomkring. Dit noemt men een gesloten stroomkring. In zo'n gesloten

stroomkring bewegen de elektriciteitsdeeltjes zich continu. Dit is een beetje vergelijkbaar met een

ronde knikkerbaan. Als de achterste knikker vooruit beweegt zullen ook de knikkers daarvoor vooruit

geduwd worden.

Hoe maken we elektriciteit

Als je een magneet langs een koperdraad beweegt gaat er een piepklein stroompje lopen door de draad.

Als je de draad oprolt, en je beweegt er een magneet langs, dan gaat er een grotere stroom lopen. Hoe

groter de rol draad en hoe sterker de magneet, hoe groter de stroom.[De opgerolde koperdraad

noemen we een spoel.] Een spoel en een magneet zitten in een dynamo. In de auto zit een dynamo en

ook op je fiets zit er een. In de elektriciteitscentrale zitten er een heleboel. Die zijn heel groot. Zulke

dynamo’s noemen we generatoren. Een dynamo kan op verschillende manieren worden aangedreven

namelijk door stoom, water, zon, windmolens en benzine en dieselmotoren.

Literatuur voor de leerkracht


