IN LEVENDEN LIJVE: T.REX
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HOEVEEL GELUID

In Naturalis in Leiden kon
je vorig schooljaar iets heel
bijzonders in levenden lijve
bewonderen. Een heus
geraamte van het grootste
roofdier dat ooit bestaan
heeft op de wereld, de
Tyrannosaurus rex. Het
binnenhalen van de T. rex
(bijnaam Trix) ging niet
zomaar. Wetenschappers
hebben veel onderzoek
gedaan om zoveel mogelijk
te weten te komen over de
T.rex. Bovendien zijn er veel
acties georganiseerd om
de kosten van Trix te kunnen betalen.
In 2013 was er bijvoorbeeld de ‘Brullen als
T.rex’- actie voor leerlingen
van de basisschool. Onderzoekers kunnen veel
dingen achterhalen van de
T.rex, maar wat voor geluid
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maakte Trix? Dit blijft een
raadsel, we kunnen immers niet terug in de tijd.
Wel kunnen onderzoekers
gissingen doen omdat ze
weten hoe andere dieren
hebben geklonken. Wat ze
in ieder geval weten was
dat het geluid oorverdovend
was! Zouden onze oren
dat prettig hebben gevonden? Tijdens deze les gaan
leerlingen geluid opmeten,
weergeven in een tabel en
vergelijken. De leerlingen
doorlopen daarmee de
stappen van het onderzoekend leren.

IN HET KORT
Verwonderen: De leerkracht
introduceert het thema T.rex aan
de hand van het geluidsfragment
van een Tyrannosaurus rex.

Verkenning: De leerlingen
luisteren naar en denken na over
geluiden die je om je heen hoort.
Bovendien bedenken ze of de
geluiden hard of zacht zijn.
Onderzoek opzetten en
uitvoeren: De leerlingen meten
het geluid van verschillende
geluidsbronnen. Deze gegevens
noteren ze in een tabel.
Concluderen: De leerlingen
vergelijken het volume van de
verschillende geluidsbronnen
en onderzoeken welk geluid het
hardst is. Zou de één schadelijker zijn dan de ander?
Presentatie: De leerlingen
bespreken klassikaal de tabellen/
schalen met elkaar. Daarnaast
komen ze terug op de vraag uit
de stap verwonderen; hoeveel
decibel zou een T.rex kunnen
produceren?

en laat je niets wijsmaken

DOELSTELLINGEN
De leerlingen:
• Maken kennis met het
onderwerp T.rex
• Ontdekken dat geluid wordt
uitgedrukt in decibel
• Kunnen waarden
interpreteren in een tabel
• Kunnen hun gemeten
waarden benoemen en
noteren in een tabel
• Kunnen een ‘schaal’
interpreteren

HANDIGE
MATERIALEN
•	Papier om tabellen en grafieken te maken
• Stiften/potloden
• Digibord
•	Decibelmeter (zie extra links
voor app suggesties)

SLEUTELWOORDEN

Gissen: een voorspelling doen
Paleontoloog: iemand die de
overblijfselen van uitgestorven
dieren onderzoekt

VOORBEREIDEN
DUUR: 20 MINUTEN

T.rex: een tweevoetige, vleesetende Tyrannosaurus van
ongeveer 12 meter lang en 5,5
meter hoog.

Lees de lesbrief goed door.
Verzamel de materialen voor dit
experiment. Bekijk de volgende
website: http://www.naturalis.nl/
nl/over-ons/pers/persdossiert-rex/

Geraamte: skelet

LESVERLOOP

Decibel: een maateenheid om
geluidsvolume te meten

VERWONDEREN

Logaritmische schaalverdeling: de machten van 10 zijn
regelmatig, deze schaalverdeling wordt gebruikt wanneer een
grootheid varieert van heel klein
tot heel groot.

DUUR: 10 MINUTEN
DIGIBORD - KLASSIKAAL LEERKRACHT ALS COACH

video (van 0:00 tot 0:40):
https://www.youtube.com/
watch?v=pa16VX4J51Y.
Zorg dat de leerlingen de video
niet zien, het gaat alleen om het
geluid. Laat de leerlingen luisteren. Wat denken ze te horen?
Waar zou hetgeen ze horen
plaatsvinden?
Bespreek met de leerlingen dat
Naturalis een T.rex heeft. Hiervoor kun je de volgende video
gebruiken: http://www.naturalis.
nl/nl/over-ons/pers/persdossiert-rex/
Vraag de leerlingen wat zij
weten over de T.rex. Vat deze
informatie van de leerlingen
samen in een woordweb.

Maak je klas een beetje
donker. Start de volgende
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Ontdek het zelf

VERKENNING
DUUR: 10 MINUTEN –
KLASSIKAAL – LEERKRACHT
ALS COACH
Vertel dat onderzoekers enorm
veel weten over de T.rex en zij
proberen zoveel mogelijk informatie te achterhalen. Aan de
overblijfselen van botten kunnen
ze bijvoorbeeld zien hoe groot
een T.rex was. Maar het geluid
dat een T.rex maakt is lastiger
te achterhalen. Het geluid van
een T.rex was waarschijnlijk heel
hard. Maar wat is er eigenlijk
nog meer oorverdovend? En
hoeveel lawaai is er eigenlijk om
ons heen? Kan geluid schadelijk
zijn? Hoeveel decibel zou de
brul van een T.Rex zijn?
Bekijk klassikaal het volgende
filmpje. http://www.schooltv.nl/
video/decibel-hoeveel-geluidmaakt-een-straaljager/
Voor de leerlingen aan de
slag gaan met de opdracht is
het leuk om te meten hoeveel
decibel een werkende klas is.
Het geluid kan in scène worden gezet, of de leerkracht kan
het geluid meten wanneer de
leerlingen zelfstandig aan het
werk zijn.
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ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN
DUUR: 25 MINUTEN –
TWEETALLEN –
ZELFSTANDIG WERKEN –
LEERKRACHT ALS COACH
In duo’s stellen de leerlingen
een lijst op met de geluiden die
ze willen opmeten. Het is belangrijk dat de leerlingen aan de
leerkracht het volgende kunnen
uitleggen:
•	Waarom kiezen we voor deze
geluiden?
•	Hoe leggen we de geluiden
vast?
•	Hoe geven we de resultaten
op schematische wijze weer
(tabel)?
Ieder duo heeft een decibelmeter nodig. Deze kan eenvoudig
worden gedownload op een
tablet of telefoon (zie extra
links voor suggesties). Wanneer de leerlingen alles hebben
opgemeten, verwerken ze de
gegevens in een tabel. De leerlingen maken een tabel met een
logaritmische schaal.

CONCLUSIE TREKKEN
DUUR: 5 MINUTEN TWEETALLEN –
ZELFSTANDIG WERKEN –
LEERKRACHT ALS COACH
De leerlingen bestuderen hun
tabel; welk geluid heeft het
hoogste aantal decibellen?
Welke geluiden zijn schadelijk? Kunnen ze oplossingen
bedenken om gehoorschade te
voorkomen?

PRESENTEREN
DUUR: 10 MINUTEN KLASSIKAAL
Bespreek de opdracht klassikaal.
Sommige duo’s zullen dezelfde
geluiden hebben gemeten; hebben ze hetzelfde aantal decibellen gemeten? Welke geluiden
zijn eigenlijk te hard voor onze
oren? Kom terug op de vraag die
tijdens de verkenning is gesteld;
hoeveel decibel zou de brul van
een T.rex zijn? Passen ze hun
antwoord aan op basis van wat
ze nu weten?
Mocht het aantal decibel dat
een klas produceert nog niet ter
sprake zijn geweest, bespreek
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en laat je niets wijsmaken

dit dan tijdens de laatste stap.
Zijn de leerlingen verbaasd?
Zouden ze er nog verschillen in
kunnen aanbrengen? (individueel
werken, in groepjes, tijdens een
toets).

ACHTERGRONDINFORMATIE
Geluid kan hard of zacht
klinken. Het drukteverschil, dat
door een geluidsgolf wordt veroorzaakt, bepaalt het volume
van een geluid. De geluidssterkte wordt weergegeven in
decibellen (dB). De decibel is
vernoemd naar Alexander Graham Bell, tevens de uitvinder
van de telefoon. De (logaritmische) schaal van decibellen
begint bij 0 en kan wel oplopen
tot 140 dB, wat betekent dat
het geluid zeer hard is. Iedere
toename van 10 dB betekent
dat de geluidsdruk toeneemt
met een factor 10. 30 dB is
dus duizend keer sterker dan
1 dB. Geluid dat harder is dan
120 dB, veroorzaakt directe

schade, maar bij langdurige
blootstelling kan ook 80 dB
schadelijk zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan harde
muziek via een mobiel, discotheek of poppodium. Een aantal
voorbeelden van geluidssterktes zijn:
Zacht geroezemoes in een
klas: 30-40 dB
Elektrische mixer: 70-80 dB
Elektrische drilboor: 95 dB
Symfonieorkest: 110 dB
Pistoolschot: 166 dB

EXTRA LINKS
Persdossier van Naturalis over
de T.rex: http://www.naturalis.nl/
nl/over-ons/pers/persdossiert-rex/
Wedstrijd ‘Brullen als een T.rex’:
http://www.leidschdagblad.nl/
regionaal/leidenenregio/article26350323.ece
Informatiefilmpje over decibellen: http://www.schooltv.nl/
video/decibel-hoeveel-geluidmaakt-een-straaljager/

Wiki over decibellen: http://
www.beeldengeluidwiki.nl/index.
php/Decibel
•	
Decibelmeter voor Android:
Sound meter (https://play.
google.com/store/apps/
details?id=com.gamebasic.
decibel)
•	
Decibelmeter voor IOS:
Decibel 10th: Professional noise meter (https://
itunes.apple.com/us/app/
decibel-10th-professional/
id448155923?mt=8)

De reeks uitdagingen
Ontdek het zelf zijn
bestemd voor alle klassen
van het primair onderwijs
en komen tot stand onder
verantwoordelijkheid van
TechYourFuture en HEIN!
in samenwerking met
Heutink.
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