
UITLEG TECHNIEKWERKKAARTEN

TECHNIEKWERKKAART
1 VO FLIPPERKAST 2

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

Ontwikkeld door Stichting Ontdekplek

DIT HEB JE NODIG
Voor Flipperkast 1
1x  Plankje/multiplex 12 mm 20x30 cm (022.679)
1x Knikker  
Spijker, elastiekje, ijshoutje, schroef
Extra: viltstiften of kleurpotloden

Voor Flipperkast 2
1x Batterij 4,5 V (platte) (752.981)
1x Stukje stroomdraad ± 50 cm (022.360)
1x LED (groot) (022.673)
1x Stukje aluminiumfolie (021.370)

DIT GA JE DOEN
• Maak een achterwand van triplex • Bevestig dit aan het fl ipperkast (die je hebt gemaakt met behulp van werkaart Flipperkast 1). Bedenk zelf hoe je de achterwand bevestigt • Bedenk een manier om het lampje te laten branden als de knikker 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.
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Sleutelbegrippen
21st century skills STEAMHefbomen

S T E
Elektriciteit, hefboomwerking, kracht/snelheid

Technisch product ontwerpen/maken

Ontwikkeld door Stichting Ontdekplek

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

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.

Deze icoontjes laten u zien welke 21st century skills door de kaarten gedekt worden.

Hier vindt u informatie 
over welke aspecten 

van STEAM behandeld 
worden.

Onderaan de techniek-

werkkaart staat het 

boodschappenlijstje. 

De nummers correspon-

deren met de artikelen 

uit de webshop.

De kern van de werkkaarten is de duidelijk stap voor stap omschrijving van het project.

De nummers geven 

aan welke kerndoelen 

gedekt worden. 

Voor meer informatie 

over de kerndoelen, 

zie de website van SLO.

MEER WETEN: KIJK OP WWW.HEUTINK.NL




