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Les 1. Wat is elektriciteit?
ÂÂ Elektriciteit…. daar heb je elke dag mee te maken. Thuis, op school,
in een fabriek, overal maken mensen gebruik van elektriciteit. Elektriciteit is geen uitvinding die door mensen is bedacht. Zolang de
aarde bestaat, is er elektriciteit.
Tijdens deze lessen over elektriciteit ga je ontdekken hoe elektriciteit werkt. Elke les ga je een paar proeven doen. Door het doen van proeven hebben mensen in de loop van de tijd ontdekt hoe elektriciteit
werkt en hoe je elektriciteit kunt opwekken.
Wetenschap begint vaak met nieuwsgierigheid. Je wilt graag weten waarom een verschijnsel zich op een
bepaalde manier voordoet. Heb je je bijvoorbeeld wel eens afgevraagd hoe het komt dat water aan elkaar
blijft plakken? Om te ontdekken hoe dat komt zijn er allerlei proeven gedaan. Water bestaat uit moleculen. Moleculen bestaan weer uit atomen. Water heeft twee atomen waterstof (H) en één atoom zuurstof
(O). Deze atomen trekken elkaar aan en vormen een molecuul water.
Om te ontdekken hoe dat komt zijn er allerlei proeven gedaan. Water bestaat uit moleculen. Moleculen
bestaan weer uit atomen. Water heeft twee atomen waterstof (H) en één atoom zuurstof (O). Deze atomen trekken elkaar aan en vormen een molecuul water.

LL Stoffen, zoals waterstof en zuurstof, hebben een naam en een letter. Voor
zuurstof is dat een O, voor waterstof een H
LL Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof
dat nog de eigenschap heeft van die stof. Het allerkleinste deeltje water bestaat uit twee atomen
waterstof en één atoom zuurstof.
Water		
Water-		
		
moleculen
				

Atomen
waterstof
en zuurstof

 POWER LINE TEST: Aantrekkelijkheid1
wat heb je nodig :			

»»
»»
»»

een 5 cent muntje
een pipet
water uit de kraan.

W at
1.

2.
3.
4.

doe je ?

Druppel voorzichtig twee druppels water heel
dicht bij elkaar op de munt.
Wat zie je?
Druppel voorzichtig door tot de hele munt bedekt is met water. Let erop dat je niet op de rand
druppelt! Houd de pipet vlak boven de munt. Na hoeveel druppels is de hele oppervlakte van
de munt bedekt?
Druppel voorzichtig nog meer druppels op de munt. Hoeveel druppels kunnen er nog bij voordat het water van de munt afrolt?

Voor deze proef heb je de voorwerpen 37 en 20 nodig. Doe de pipet en munt na gebruik weer in de
verpakking en in de doos.
1

http://www.proefjes.nl/proefje/076

5

POWER LINE

Hoe werkt een gloeilamp?
In 1879 ontdekte Thomas Edison de gloeilamp. Hierdoor nam het gebruik van elektriciteit heel erg toe.
Als een sterke stroom zich door een dunne draad heen moet persen, dan wordt de
draad heel warm. Heel dunne draden kunnen zelfs zo heet worden dat ze beginnen
te gloeien.
Bekijk een gewone gloeilamp maar eens van dichtbij. Je ziet de daarin opgehangen
dunne draad.

In de bijgeleverde doos zit een gloeilamp. Zie je de draad en de spoel?

 POWER LINE TEST: Maak zelf een gloeilamp
Je

hebt nodig :

* Een klein plankje
* Twee spijkers
* Een dun ijzerdraadje
* Een 9 volt batterij

W at

doe je :

1. Sla de spijkers in het plankje met evenveel tussenruimte als de polen
van de batterij.
2. Span tussen de spijkers het dunne ijzerdraadje.
3. Houd de batterij tegen de spijkers.
4. Als je ziet dat de draad gaat gloeien, haal de batterij dan direct weg.
Pas op dat je je niet brandt!
5. Hoe komt het dat de draad gaat gloeien?

Voor de proeven heb je de voorwerpen 7 t/m 15 en 35 nodig. Doe de voorwerpen na gebruik weer in de verpakking en in
de doos.
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Een elektromotor
Elektromotoren zijn motoren die elektrische stroom kunnen omzetten in beweging. Elektromotoren
kunnen alleen draaien door een combinatie van magnetisme en elektriciteit. In een elektromotor zit een
elektromagneet.
Hieronder wordt uitgelegd hoe een elektromotor werkt.
Spoel

Magneet

Magneet

Spoel (wikkeling)
Aangesloten op de
stroom

Zoals je op de afbeelding kunt zien, zijn de belangrijkste onderdelen van de elektromotor een magneet
en een spoel. Op de rechter afbeelding zie je op de bodemplaat de magneet. De spoel is aangesloten op
de stroom en wordt daardoor magnetisch. Doordat de magnetisch geworden spoel en de magneet elkaar
steeds afstoten, blijft de spoel ronddraaien.
Op de PowerPoint zie je een filmpje. Daarop kun je zien hoe de elektromotor op de afbeelding rechts in
elkaar wordt gezet.
Het basisprincipe voor de elektromotor werd in 1821 bedacht door Michael Faraday.
In veel elektrische apparaten zit een elektromotor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een koelkast, magnetron,
radio, stofzuiger enz.

 POWER LINE TEST: Elektromotor
Je gaat nu zelf een elektromotor in elkaar zetten. Bekijk eerst het filmpje op de PowerPoint en zet de
elektromotor in elkaar.

Volg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing (nummer 32). Voor deze proef heb je de onderdelen nodig die in doosje nummer
36 zitten. Ook heb je een schaar nodig (nummer 21 uit de doos), een schroevendraaier ( nummer 29) en krokodillenklemmen (nummer 9). In plaats van batterijen gebruik je een adapter (nummer 30 en 31).
Maak na afloop de onderdelen weer los (volg hierbij de gebruiksaanwijzing) en doe alles weer in de doos.
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