Natuur en techniek
Leerblad
Thema 7.4 – Lekker stevig

In dit thema...
heb je constructies gebouwd, proefjes gedaan en een kettingreactie gemaakt. Daarmee heb je veel geleerd over kracht, energie en overbrengingen.

Les 1: Coole constructies
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Les 2: Techniek bloopers
Dit heb je gedaan
Je hebt bekeken van welke materialen stoelen
gemaakt zijn. En je hebt zelf een stoel van
kranten gemaakt en getest.

Dit heb je gedaan
Je hebt de techniek-blooperquiz gespeeld. Je
hebt nagedacht waarom het soms misgaat en
wat je eraan kunt doen.

Dit heb je ontdekt
Constructie
Een voorwerp dat uit verschillende onderdelen
bestaat, noem je een constructie. De functie van
de constructie bepaalt welke materialen je kiest
en welke verbinding handig is. Een ophaalbrug
moet sterk zijn, dus je kiest ijzer als materiaal. Hij
moet open en dicht kunnen, dus je zorgt voor
een beweegbare verbinding.

Dit heb je ontdekt
Krachten
Elke constructie krijgt met verschillende krachten
te maken. Zo’n kracht kan de vorm van een
voorwerp veranderen. Een goede constructie kan
krachten weerstaan. Wel moet die constructie
dan stevig genoeg zijn, een handige vorm
hebben en van het goede materiaal worden
gemaakt.

Krachten
Op een constructie duwen of trekken krachten
van buiten, de externe krachten. Een goede
constructie is zo gemaakt dat de interne krachten
ervoor zorgen dat hij die krachten kan opvangen.
Als je bijvoorbeeld op een stoel gaat zitten, dan
mogen de poten niet of nauwelijks uiteenwijken.

Versteviging
Grote gebouwen hebben ook een goede
fundering nodig. Zonder deze versteviging in de
grond, zakt een gebouw (vaak scheef) weg. Een
gebogen vorm verdeelt de krachten gelijk over
het hele oppervlak. Daardoor is een gebogen
vorm sterk. Denk maar aan een koepel of een
struisvogelei.
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Les 3: Gekke kettingreacties
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Les 4: Superkracht
Dit heb je gedaan
Je hebt naar een kettingreactie gekeken. Je hebt
er zelf een ontworpen, gemaakt en getest.

Dit heb je gedaan
Je hebt een proef gedaan met bezems en
touwen. Je hebt bedacht hoe je jouw kracht kan
vergroten en hoe je dus net zo sterk wordt als
Superman.

Dit heb je ontdekt
Soorten energie
Je hebt verschillende soorten energie:
bewegings-, warmte-, licht-, geluids-, chemische ,
elastische en elektrische energie. Als je fietst,
maak je bewegingsenergie. De zon geeft licht en
warmte. Warmte-energie komt bijvoorbeeld ook
uit een föhn. En geluidsenergie komt uit een
fietsbel.

Dit heb je ontdekt
Overbrenging
Een overbrenging brengt een beweging van het
ene onderdeel over op het andere. Je ziet dat
bijvoorbeeld als je de trappers van je fiets
ronddraait en daarmee je achterwiel laat draaien.
Soms is het handig om je kracht te vergroten. Dat
kan met hefbomen, tandwielen of katrollen.

Energie omzetten
Energie kan nooit zomaar ontstaan of
verdwijnen. Wel wordt energie vaak van de ene
vorm in de andere omgezet. Zo wordt de
bewegingsenergie van deze drummer omgezet
in geluidsenergie.

Kracht vergroten
Een hefboom is een lange staaf die rond een vast
punt draait. Met weinig kracht kun dan je iets
zwaars optillen. Bij een katrol gebruik je veel
touw om een zwaar voorwerp omhoog te tillen.
Je moet (net als bij een wip of tandwiel) veel
afstand afleggen, maar je gebruikt weinig kracht.
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