
Onderzoeken en ontwerpen: elastiekwagen

Materialen:
Setjes Z-in-1, spatels, kartonnen rietjes, boutjes (geen specifieke maat), sateprikkers, plastic flessendoppen, diverse maten
elastieken, lijmpistool, schaar, eventueel een zaagje, breekmesje, passer of boormachine met dun boor (3-4mm).
Om de leerlingen hun creativiteit te bevorderen kan je ook nog diverse gebruiksmaterialen aanreiken.
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'logisch toch!'

LESFICHE

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 2.2 ... specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische
  systemen onderzoeken d.m.v. hanteren, monteren of demonteren;
- 2.3 ... onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch
  systeem niet of slecht functioneert;
- 2.6 ... illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd 
  zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke 
  verschijnselen;
- 2.12 ... keuzes maken bij het gebruiken of realiseren van een 
  technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de 
  vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen.
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VERWONDEREN

De verwondering kan starten vanuit de verwonderingsfiches, 
dewelke als vooropdracht in de groepjes aangereikt kan worden.
Hier worden diverse soorten wagens weergegeven en kunnen de
groepjes de kernvragen bespreken, hier antwoorden op zoeken 
(eventueel gebruik maken van media) en dit vervolgens klassikaal
bespreken. Leg de focus en stuur richting begrippen als SNELHEID, 
CONSTRUCTIE/BOUWWIJZE, AERODYNAMICA,...

De leerlingen gaan op onderzoek hoe ze zelf en met een beperkt aantal materialen en gereedschappen een wagentje kunnen maken dat 
GEHEEL AUTOMATISCH een zo ver mogelijke afstand kan afleggen. Deze criteria kunnen samen met de leerlingen gespecifieerd worden.

Om de leerlingen het niet te ver te laten zoeken en de zoektocht af te bakenen is het belangrijk dat je eerst de BESCHIKBARE MATERIALEN 
en GEREEDSCHAPPEN toont. Laat de leerlingen eerst de MATERIALENTAFEL verkennen! Op deze manier zullen de leerlingen al vlug bij een 
ELASTIEK komen om dit wagentje te kunnen laten voortbewegen. Als leerkracht kun je natuurlijk voor de nodige sturing hierin zorgen, 
indien dit nodig zou zijn!

Wanneer er klassikaal besloten is om een elastiekwagen te gaan 
ontwerpen en maken, kun je de “VERKENFICHE - ELASTIEKWAGEN”
aanreiken. Hier reik je diverse soorten elastiekwagens aan en bespreek
je elk model klassikaal a.h.v. de kernvragen. 

Tip; Je kunt de (sterkere) groepjes zelf een model laten kiezen en hun 
creativiteit laten gebruiken om een geschikte elastiekwagen te laten 
ontwerpen (TEKENEN) en maken. In dat geval is het belangrijk dat je de 
leerlingen laat stilstaan bij de criteria en deze laat visualiseren.

Als je voor 1 klassikaal model wilt gaan, stuur dan richting model 1 (met de setjes Z-in-1) of model 3 (met het uitgewerkt stappenplan). 

1. behoefte

2. ontwerpen
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1. verkennen

3. maken

Maak je prototype rekening houdend met de criteria of
met behulp van het aangereikt stappenplan. De te volgen
stappen en de volgorde moeten wel nog bepaald worden. 
Dit kan klassikaal of in de groepjes gebeuren.

3Elastiekwagen - onderzoek- en ontwerpbundel voor de leerkracht

4. in gebruik nemen

Laat de leerlingen hun elastiekwagen met een willekeurige elastiek testen. Men mag nog niet met de verschillende soorten 
en extra “gewichten” gaan testen! In deze fase mag men enkel de werking testen.

De leraar stelt onderstaande vragen:
- Is het gelukt om met de beschikbare materialen en gereedschappen een elastiekwagen te maken?
- Heb je het stappenplan gevolgd of zelf een eigen ontwerp gebruikt?
- Is het gelukt om dit model op een veilige manier te maken?

Indien het niet werkt, dit onderzoeken en eventueel verbeteren.

5. evalueren

Het evalueren in voorgaande fase (ONTWERPEND LEREN) kan dienst doen als 
verkenningsfase voor het verdere verloop (ONDERZOEKEND LEREN). 



2. onderzoek opzetten

In een klasleergesprek zal het onderzoek de nodige verdieping krijgen. Je kunt volgende vragen aanreiken:
 - Hoe kunnen we onze elastiekwagen een grotere afstand laten afleggen?
 - Wat is het nut van de boutjes op ons model?
 - Maakt het uit op welke plek we de boutjes (gewicht) bevestigen?

De onderzoeksvraag zal hier vastgelegd en gevisualiseerd worden; 
HOE KUNNEN WE EEN ZO VER MOGELIJKE AFSTAND AFLEGGEN MET ONZE ELASTIEKWAGEN? 
Laat de leerlingen een hypothese stellen (Wat denk je?)

3. onderzoek uitvoeren

Het onderzoek kan klassikaal of in groepswerk verlopen. Men maakt gebruik van 4 soorten elastieken.

EXTRA OPDRACHT: De leerlingen kunnen eveneens gaan onderzoeken of het enig verschil maakt als we MEER of MINDER gewicht
toevoegen (bijvoorbeeld extra boutjes) en WAAR men dit gewicht al dan niet plaatst (vooraan, in het midden of achteraan)

1 2 3

1 2 3
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4. waarnemingen noteren

De onderzoeksresultaten laten noteren op de onderzoekfiche. 
Laat de leerlingen eveneens foto’s of filmpjes maken van hun onderzoeksresultaten. 

5. BESLUIT FORMULEREN

De terugkoppeling maken naar de vooraf geformuleerde  onderzoeksvragen, waar de leerlingen vooraf een hypothese hebben 
over kunnen vormen (”Wat denk je?”) en dit linken met de resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben en leg dit eveneens visueel vast.

De KLEINE/MIDDELGROTE/GROTE/HAAR-elastiek gaf voor mijn wagen het beste 
resultaat en heeft een afstand van (?) centimeter afgelegd. Door er extra gewicht 
aan toe te voegen VOORAAN/MIDDEN/ACHTERAAN mijn wagen heeft mijn wagen een 
nog grotere afstand kunnen afleggen! 

WAT KUN JE
BESLUITEN?
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