Beste ouders,
Energie! De tv of de koelkast werkt dankzij energie. Is er in de natuur ook energie? Hoe
kom jij aan je energie?
We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met
het thema energie.
• Tips voor buiten: Zonne-energie
• Tips voor binnen: Zuinig met energie
•
We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

- de energie buiten -

Zonne-energie
De zon geeft licht en warmte. Het is zonne-energie! Wat doet die zonne-energie met jou?
En met jouw omgeving? Dat gaan we onderzoeken.

Locatie
Buiten in de zon
Nodig
Plekken met
zon, schaduw en
planten

Leerdoelen
• Je kunt met je eigen lijf onderzoek doen naar zonne-energie.

1. Ga naar buiten als de zon schijnt.
2. Ga in de zon staan, stroop je mouwen op en spreid je armen. Hoe voelt dat?
3. Ga nu in de schaduw staan. Hoe voelt dat? Kouder of warmer dan in de zon?
Als je in de zon staat, voel je de energie van de zon op je huid.
4. Kijk om je heen: waar komt de zon nog meer op terecht?
Gebruik je vingers als warmtemeters, voel en vergelijk:

- een stenen muur in de zon

-een blad van een plant in de zon

- een stoeptegel in de zon
- een ... kies zelf nog meer

- zwarte aarde in de zon

- zwarte aarde onder de plant-

De zon geeft licht en warmte. Planten vangen het zonlicht op. Ze gebruiken het om te groeien.
Waar groei jij van? Zou je ook, net als de planten, van zonlicht kunnen groeien? Probeer maar!
5. Ga staan als een plant. Je armen zijn de stengels, je handen de bladeren, je gezicht een bloem.
Vang zo veel mogelijk zonlicht op met je ‘bladeren’. Groei je al?!
Een plant kan zonne-energie bewaren in zijn hele lijf: in de bladeren, de stengel, de wortels, de
zaden. Als wij de plant opeten, eten we dus eigenlijk een beetje zonne-energie.

Extra opdrachten voor thuis
Bedankt voor de zonne-energie
(Doe deze opdracht terwijl je helpt met eten klaarmaken of als je gaat eten.)
Groenten, fruit, aardappelen, rijst en ook alles dat van meel is gemaakt zoals brood en koek,
komt van planten. Vlees en eieren komen van dieren.
• Bekijk je eten. Bespreek samen of het van planten komt. Weten jullie ook van welke plant?
• Bedank de plant(en) die je eet voor de zonne-energie!
Groeien van zonne-energie
• Zaai zaden van een plantje dat je kunt eten, zoals tuinkers of radijs.
• Zet het potje met zaden in de zon en verzorg het.
• De blaadjes vangen het zonlicht op. De plant groeit van de zonne-energie.
• Als het plantje groot is, mag je het opeten. Nu ga jij ook groeien van de zonne-energie.

- de energie binnen -

Zuinig met energie
Buiten geeft de zon energie: licht en warmte. Er bestaat ook een ander soort energie:
elektriciteit (of: stroom). Met elektriciteit kun je licht of warmte maken, of iets laten
bewegen. Welke dingen in jouw omgeving werken op elektriciteit? Waar gebruik jij zelf
stroom voor?
Leerdoelen
• Je leert welke dingen in jouw omgeving op elektriciteit werken.
• Je onderzoekt voor welke dingen jij elektriciteit gebruikt.
• Je bedenkt manieren om minder elektriciteit te gebruiken.

Dingen die op elektriciteit werken herken je zo:
• Het heeft een schakelaar, snoer, stekker, batterij of accu
• Je hoeft er geen moeite voor te doen het te laten werken

1. Onderzoek welke dingen in jouw huis of klaslokaal op elektriciteit werken.
2. Print de bijlage op de volgende bladzijde en knip kaartjes, of teken zelf
stekkers en handjes en knip ze uit.
3. Plak bij de dingen die op elektriciteit werken een plaatje van een stekker.
Plak bij dingen die niet op elektriciteit werken een handje.

4. Houd een dag lang bij welke dingen jij gebruikt die op elektriciteit werken.
Gebruik eventueel het werkblad.
Om elektriciteit te maken verbranden ze gas of olie.
Bij dat verbranden wordt de lucht vies. Gas en olie kan ook op raken. We
moeten dus zuinig zijn met elektriciteit gebruiken. Zuinig betekent dat je
van iets (in dit geval elektriciteit) niet meer gebruikt dan je nodig hebt.
Elektriciteit besparen lukt door de dingen anders te doen.
5. Bekijk het werkblad ‘Wel of geen energie gebruiken’. Kruis steeds aan wat
jij het vaakst doet.
6. Zijn er dingen die jij anders kunt doen, waardoor je minder elektriciteit
gebruikt? Hoe? Bijvoorbeeld: ik ga vaker lezen in plaats van tv kijken.

Locatie
Binnen
Nodig
• Knipvel of eigen
tekeningen van stekker
en handje
• Plakband
• Werkblad
‘Stroomgebruik thuis’
• Werkblad ‘Wel of geen
energie gebruiken’

Kruis aan wat jij het vaakst doet.
energie voor nodig

geen energie voor nodig

*

*
met de auto

of

met de fiets

*

*
douchen / in bad

of

wassen bij de kraan

*

*
tekenen op de computer

of

tekenen op papier

*

*
kamer verlichten met lamp

of

kamer verlichten met zonlicht

*

*
tv kijken

een (strip)boek lezen

Wat kun je doen om zuiniger met elektriciteit om te gaan?

Stroomgebruik thuis
Onderzoek welke dingen op stroom werken. En hoeveel je daarvan gebruik op één dag.
Jij onderzoekt het bij jou thuis.

Opdracht 1 Welke spullen op stroom heb ik thuis
Kleur of omcirkel de plaatjes van spullen die je thuis hebt.

Opdracht 2 Mijn gebruik
Houd één hele dag bij welke spullen je gebruikt. Zet een kruisje x bij elk plaatje dat je gebruikt hebt.

airco

boormachine wasdroger wasmachine

stofzuiger

strijkbout

oven of
magnetron

blender

friteuse

keukenmachine

koelkast

vriezer

koffiezet
apparaat

espresso
apparaat

handmixer

tosti-ijzer

Toaster

vaatwasser

föhn

scheer
apparaat

elektr. tandenborstel

waterkoker

computer

Laptop

tablet

wii

spel
computer

televisie

muziek
apparatuur

mp3 speler

radio/cd
speler

lamp

lamp

lamp

DVD speler

elektr.muziek
instrument

gsm

Telefoon

smartphone

telefoon

wekker

