UITLEG TECHNIEKWERKKAARTEN
De sleutelbegrippen geven
u informatie over lesdoelen
van de kaarten. We kiezen
bewust voor begrippen
zodat de kaarten voor
meerdere lessen en doelen
in te zetten zijn.

Hier vindt u
informatie
over het niv
eau van de
werkkaart.
Deze niveau
lopen op va
n 1 tot 3.

Deze icoon
tjes laten u
zien welke
21st centu
ry
skills door
de kaarten
gedekt wo
rden.

TECHNIEKWERKKAART
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Hefbomen
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Elektriciteit, hefboomwerking, kracht
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Technisch product ontwerpen/maken

STEAM
STE

/snelheid

DIT GA JE DOEN

• Maak een achterwand van triple
x • Bevestig dit
aan het flipperkast (die je hebt gema
akt met behulp
van werkaart Flipperkast 1). Beden
k zelf hoe je de
achterwand bevestigt • Bedenk een
manier om het
lampje te laten branden als de knikk
er langskomt •
Maak bijvoorbeeld een schakelaar
van twee stukjes
aluminiumfolie die elkaar net niet
raken, maar wel als
de knikker er tegenaan komt of ligt
• Maak meerdere
schakelaars • Vervolg op werkkaart
Flipperkast 1.

ven
De nummers ge
doelen
aan welke kern
n.
de
or
gedekt w
atie
Voor meer inform
elen,
over de kerndo
n SLO.
zie de website va

Hier vindt u informatie
over welke aspecten
van STEAM behandeld
worden.

Is het je gelukt en ben je toe aan
meer uitdaging?
Ga dan aan de slag met de werka
art Flipperkast 3!

DIT HEB JE NODI G

Voor Flipperkast 1
1x Plankje/multiplex 12 mm 20x30
cm
1x Knikker
Spijker, elastiekje, ijshoutje, schroe
f
Extra: viltstiften of kleurpotloden

(022.679)

Voor Flipperkast 2
1x Batterij 4,5 V (platte)
1x Stukje stroomdraad ± 50 cm
1x LED (groot)
1x Stukje aluminiumfolie

(752.981)
(022.360)
(022.673)
(021.370)

Ontwi kkeld door Sticht ing Ontde
kplek

De kern va
n de
werkkaart
en is de
duidelijk s
tap voor
stap omsc
hrijving
van het pro
ject.

MEER WETEN: KIJK OP WWW.HEUTINK.NL
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