Natuur en techniek
Leerblad
Thema 5.4 - Handige techniek

In dit thema...
heb je ontdekt dat techniek overal om je heen is, en dat dit een uitvinding van mensen is om allerlei problemen op te lossen.

Les 1: Techniek helpt
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Les 2: Techniek van dieren
Dit heb je gedaan
Je hebt een quiz gedaan over gekke technische
apparaten. Je hebt ook een probleem bedacht,
waarvoor techniek een oplossing kan bieden.

Dit heb je gedaan
Je hebt nagedacht over wat dieren kunnen en
wat jij ook wilt kunnen. Daarna heb je er een
technische oplossing voor ontworpen.

Dit heb je ontdekt
Techniek is overal
Niet alleen grote machines zijn techniek, ook een
paperclip is techniek. Techniek is overal om je
heen en mensen hebben het bedacht en
gemaakt.

Dit heb je ontdekt
Techniek afkijken van dieren
Mensen kijken veel techniek af van dieren. De
blade van de sporter hiernaast, is bijvoorbeeld
afgekeken van de poten van een kangoeroe.

Problemen oplossen
Als mensen een probleem ontdekken, lossen ze
het vaak op met techniek. Techniek helpt ons om
dingen makkelijker, sneller of beter te maken. Het
helpt ook om nieuwe dingen te kunnen doen.

Uitvindingen doen
Veel uitvindingen worden gedaan door te kijken
naar de natuur. De uitvinder van het klittenband
stoorde zich aan de klitten in de vacht van zijn
hond. En wat bedacht hij: klittenband!
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Les 3: Slopen maar!
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Les 4: De beste materialen
Dit heb je gedaan
Je hebt een apparaat gesloopt met allerlei
gereedschap.

Dit heb je gedaan
Je hebt het materiaal van een aantal jassen
getest, een modeshow gehouden, en je hebt
verteld welke jas het handigste materiaal heeft.

Dit heb je ontdekt
Apparaten en onderdelen
In een apparaat of machine zitten onderdelen.
Dat zijn delen van het apparaat, die samen nodig
zijn om het apparaat te laten werken. Er zitten
vaak veel meer onderdelen in een apparaat dan
je denkt. Veel apparaten hebben elektriciteit
nodig om ze in beweging te zetten.

Dit heb je ontdekt
De eigenschappen van materialen
Elk materiaal heeft eigenschappen. Sommige
materialen zijn buigzaam, andere zijn ruw.
Sommige materialen zijn winddicht, andere laten
de wind juist door.

Gereedschap
Als je het goede gereedschap gebruikt, gaat
slopen veel beter. Je gebruikt trouwens niet
alleen gereedschap bij het klussen, maar ook in
de keuken.

Een geschikt materiaal
De eigenschappen van materialen maakt ze
geschikt of juist niet geschikt om in bepaalde
producten te gebruiken. Een jas van een
brandweerman moet tegen vuur kunnen. En een
ridderharnas tegen een zwaardstoot. De kwaliteit
van een product hangt af van het materiaal dat
gebruikt is.
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