
watertoren
communicerende vaten



1. behoefte

de uitkijktoren moet zo hoog zijn dat, 
wanneer het “boswachterblad” rechtop staat, 
de boswachter in de uitkijktoren kan staan

de uitkijktoren moet stevig zijn.

de boswachter moet waterpas in de uitkijktoren staan.

 Watertoren - leerlingenbundel

De constructie moet stevig zijn en waterpas staan.

Het water moet vanuit de watertoren naar 
een huis gebracht worden.

Jullie maken gebruik van zo weinig mogelijk materialen.



ontwerp hier de watertoren
* Dit kan ook een moodboard zijn, waarop de leerling de materialen kleeft   die hij/zij zal gebruiken. De leerling kan ook d.m.v. prenten het ontwerp   visualiseren.

Watertoren - leerlingenbundel

2. ontwerpen



3. maken

Watertoren - leerlingenbundel

Welke materialen en gereedschappen hebben jullie nodig? Kleur het bolletje.

Waarom heb je hiervoor gekozen?



Watertoren - leerlingenbundel

4. in gebruik nemen

(plak hier een foto van jouw watertoren)

laat het maar stromen!

Wat denk je?

Wat zie je?

      



Watertoren - leerlingenbundel

5. evalueren

De constructie moet stevig zijn en waterpas staan.

Jullie maken gebruik van zo weinig mogelijk materialen.

Het water moet vanuit de watertoren naar 
een huis gebracht worden.



onderzoeksfiche

Jullie onderzoeken hoe een watertoren werkt.
Hoe krijgen we het water van uit die hoge toren
tot in ons huis? En dat zonder te knoeien?

opdracht;
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Nu dat jullie het stappenplan besproken hebben, gaan we aan de slag met het onderzoek! Wat hebben we hier voor nodig? Noteer...

Hypothese - Wat denk je? HOE KUNNEN WE DIT DOEN? WAT HEBBEN WE HIER VOOR NODIG? HOE VERMIJDEN WE DAT WE KNOEIEN?

Hoe werkt een watertoren?

Wat met de veiligheid? Waar moeten we aandacht voor hebben tijdens het uitvoeren van dit onderzoek?



“Het noteren van de waarnemingen”

Wat gebeurde er met het water in de voor driekwart gevulde fles, toen je met deze fles voor een hoogteverschil zorgde?

Klopt dit met jouw hypothese?

(plak hier foto’s van jouw onderzoek)

Wat vond je moeilijk bij dit onderzoek? En lukte het om alles veilig te doen?

Hoe vond je dit onderzoek?



Stappenplan - Watertoren
Verbind onderstaande stappen met de juiste volgorde en omschrijving.

Zet de flessen op een tafel. Vul 1 fles voor 
driekwart met water. Steek de slang in de 
gevulde fles en zuig aan het andere uiteinde 
tot de slang vol is.

Als je je duim weghaalt, zie je het water 
door de slang van de bovenste fles naar 
de onderste lopen. De waterdruk duwt 
het door de slang.

Til de fles tot op ooghoogte, hou op met 
zuigen en hou onmiddellijk je duim op het 
uiteinde, anders loopt het water eruit. 
Stop het uiteinde in de lege fles.

In samenwerking met:


