
Onderzoeken: zweven

Eindtermen:

Materialen:

De leerlingen kunnen…
- 1.1 … gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren; 
- 1.2 … onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel 
dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese; 
- 1.14 … van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen. 

Papier A4 formaat (80g), paperclips
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VERWONDEREN

1. verkennen

Doe een klein experimentje: Laat een prop papier en een vel papier tegelijk vallen.

Wat bleef langer in de lucht? Het vel of de prop? 

Wat kon je makkelijker ver weg gooien de prop of het vel papier? Leg een link naar de vorm van het vliegtuig.
Vertel dat de leerlingen vandaag een vliegtuig gaan vouwen dat ver kan vliegen en laat het voorbeeldvliegtuig zien. De 
kinderen mogen het vliegtuig navouwen, maar ze mogen ook zelf een eigen ontwerp maken! 
Vraag de kinderen die al eerder een vliegtuig hebben gevouwen of ze nog tips hebben (het is bijvoorbeeld belangrijk om goed 
scherp te vouwen). 
 

Vertel dat de leerlingen van papier een vliegtuig gaan vouwen en daarna een wedstrijd gaan houden. 

Vraag wie van de kinderen dat wel eens heeft gedaan. Hoe ziet een papieren vliegtuig eruit? 

Lijkt een papieren vliegtuig op een echt vliegtuig? Wat is hetzelfde? (vleugels, punt, staart) 

Wat is er anders? (papier/metaal, klein/groot, met de hand gooien/brandstof gebruiken)

Vraag de kinderen waarom een vliegtuig vleugels heeft en waarom een scherpe punt?
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2. onderzoek opzetten

3. onderzoek uitvoeren

Laat leerlingen de hypothese invullen: 
Wat denk je dat er gaat gebeuren als je een paperclip monteert aan de neus van je vliegtuig?
Wat denk je dat er gaat gebeuren als je de paperclip monteert aan de achterzijde van je vliegtuig?

Laat de kinderen één voor één een proefvlucht maken. De andere kinderen kijken goed hoe het vliegtuig vliegt. Wat valt 
ze op? Vraag de kinderen die vaker met vliegtuigjes hebben gespeeld of ze tips hebben. Hoe kun je het vliegtuig het beste 
vasthouden? Moet je recht vooruit gooien of met een boogje omhoog of omlaag? (licht omhoog gooien zorgt dat het 
vliegtuigje langer in de lucht kan blijven). Het ontwerp van het vliegtuig verfijnen door de neus te verzwaren met een 
paperclip. 

EXTRA: Vliegtuigen van verschillende papiergroottes maken. Maakt dat uit?

Vraag de kinderen hoe zij eerlijk kunnen meten welk vliegtuig het verst komt (bijvoorbeeld meten met stappen/ meetlint 
of allemaal vanaf dezelfde plek/lijn gooien). En welke materialen zij daarbij nodig 
hebben (bijvoorbeeld meetlint, stoepkrijt). Vraag de kinderen wat een goede plek is 
om de wedstrijd te houden (bijvoorbeeld op het schoolplein, in de gymzaal of op de
gang). Brengen ze geen andere kinderen in gevaar, waait of regent het niet, is er 
voldoende ruimte? 

Verzamel al het materiaal dat je nodig hebt om dit onderzoek uit te voeren. 
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5. BESLUIT FORMULEREN

Bespreek de resultaten klassikaal. Verliep het gooien goed? Vond je het makkelijk/moeilijk om een vliegtuigje te 
gooien? Merkte je grote verschillen op tussen de verschillende vliegtuigjes? 

Kom tot de vaststelling:
Welk vliegtuigje vloog het verst? (Vliegtuig gemaakt van printpapier is stevig en toch licht genoeg, een goed 
gevouwen model, de verzwaring aan de neus.)

4. waarnemingen noteren

Laat leerlingen hun waarnemingen noteren. Spreek samen af of je de afstand in meter, cm wenst.
TIP: Zorg voor vaste lijnen op 2 meter, 5 meter, 10 meter... en laat de leerlingen meten vanaf deze lijnen. Dat werkt vlotter 
en sneller. (bv. 5 meter + 2 meter en 70 centimeter = 7.70 meter)
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