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Ontwerpen: Zelf een magneet maken

Zelf een magneet maken - ontwerpbundel voor de leerkracht

'wat't een aantrekking'

Toepassingsgebied

S/natuur  T/techniek-engineering  M/wiskunde

energie  biochemie  transport  ict/communicatie  constructie

STEM

Materialen:

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 2.9 ... een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen 
  door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen;
- 2.10 ... bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen
  gebruiken of realiseren, moet voldoen;
- 2.13 ... een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap
  uitvoeren.
  

Experimenteersetjes “Magnetisme”, lange spijkers (”kepernagel”),
stukjes papier, plakband, elektrische koperdraad, batterij (4,5 of 9V), 
kompas, speldjes, kniptang, ontmanteltang, ronde bektang, paperclips 
en ijzervijlsel
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1. behoefte

2. ontwerpen

De kinderen hebben vooraf reeds geëxperimenteerd met de te gebruiken materialen en gereedschappen en beschikken over een 
uitgebreide basis m.b.t. “magnetisme” (voorafgaande activiteiten leerlijn “Wat’t een aantrekking”).

Stilstaan bij de criteria en visualiseren
 
Hoe moet de elektromagneet eruit zien? (Stappenplan aanreiken)
 - Wat hebben we allemaal nodig om de elektromagneet te kunnen maken?
 - Hoe kunnen we de gereedschappen veilig hanteren? (focus op “veiligheid”)

Laat de kinderen een hypothese stellen (Wat denk je?)
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VERWONDEREN

De kinderen moeten een elektromagneet maken die paperclips aantrekt.
“HOE KUNNEN WE ZELF EEN ELEKTROMAGNEET MAKEN?”
 
We gaan niet zomaar een elektromagneet maken, deze moet voldoen aan een aantal criteria/eisen:
- 1 (of meerdere) paperclip(s) aantrekken - koppel hier een uitdaging aan;
- De leerlingen hebben maar een beperkt aantal materialen om te gebruiken.

Deze activiteit kan gelinkt worden aan “elektromagnetisme”;
- Waar maakt men gebruik van?
- Wat zijn elektromagneten? 
- Hoe worden deze gemaakt? 

Url: https://vimeo.com/channels/ottwatteenaantrekking

Het filmpje kan als inleiding dienen om een klasgesprek op gang te brengen. Laat de leerlingen vertellen over hun kennis 
en ervaringen m.b.t. “elektromagnetisme”.



ontwerp hier de constructie
* 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.
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3. maken

4. in gebruik nemen

Laat de kinderen hun elektromagneet testen. Je kan eventueel aan 
de kinderen vragen hoe ze zelf hun elektromagneet kunnen testen.

Daag de leerlingen uit; “Hoeveel paperclips kan jouw elektromagneet aantrekken?” 

Koppel terug naar het stappenplan en de hypothese.

Maak je prototype rekening houdend met de criteria.

De leraar stelt onderstaande vragen:
- Is het gelukt om 1 of meerdere paperclips aan te trekken?
- Hoe komt het dat het ene groepje meer paperclips kon aantrekken dan het andere groepje? (aantal wikkelingen)
- Wanneer we een grotere batterij (hoger voltage) zouden gebruiken, kunnen we dan nog meer paperclips aantrekken?

Indien het niet werkt, dit onderzoeken en eventueel verbeteren.

Laat de kinderen foto’s/filmpjes maken, bespreek dit in een kringleergesprek 
en visualiseer deze vervolgens in de klas.

           Differentiatie/uitbreiding - Maak zelf een elektromotor!

5. evalueren
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Stappenplan - Ik maak zelf een elektromagneet
LEERKRACHTENFICHE

Strip de isolatie van beide uiteinden van de koperdraad. 
Om er voor te zorgen dat de draad de elektriciteit goed kan geleiden, 
zal je van beide uiteinden de isolatie moeten verwijderen. Gebruik de 
striptang om een paar centimeter weg te halen van beide uiteinden 
van de draad. Deze uiteinden wikkel je rond de twee contactpunten van 
een batterij.

Doe alle onderdelen in een kom van plastic of hout. Het is een goed idee 
om alle energie waar je mee werkt in een niet geleidende kom in te sluiten.

Omwikkel de spijker met koperdraad. Pak de draad ongeveer 20 cm vanaf 
een uiteinde vast. Begin bovenaan de spijker en wikkel de draad rond het 
metaal. Maak nog een wikkeling naast de eerste; Het is de bedoeling dat 
beide wikkelingen elkaar raken, maar niet overlappen. Ga verder met het 
omwikkelen van de spijker tot deze helemaal is omwikkeld met koperdraad.
Het is essentieel om de spijker in dezelfde richting te omwikkelen met de 
draad, zodat de elektriciteit in 1 richting kan stromen. Als je de draad 
in verschillende richtingen wikkelt, dan zal de elektriciteit in verschillende 
richtingen stromen en ontstaat er geen magnetisch veld.

Verbind de uiteinden aan de contactpunten van de batterij. Draai een 
uiteinde van de draad rond de positieve en het andere uiteinde rond de 
negatieve pool. Plaats een stuk plakband over de contacten om de draad 
op z'n plaats te houden. De kant van de batterij die je vastmaakt aan de
draad bepaalt de polariteit van het magnetisch veld dat je opwekt. Het 
omdraaien van de draad zal ook de polen omdraaien. In ieder geval zal de 
spijker nu magnetisch worden. Wanneer je het tweede uiteinde vastmaakt 
aan de batterij zal de spoel meteen elektriciteit gaan geleiden. De spijker 
zal warm worden, dus wees voorzichtig zodat je jezelf niet verbrandt.

Test de magneet. Is de draad eenmaal vastgemaakt aan de batterij, dan zal 
de spijker magnetisch worden. Test dit op een paperclip of een ander klein 
stuk metaal. Als de spijker in staat is om de paperclip naar zich toe te 
trekken, dan werkt de magneet. Ben je klaar met het gebruiken van de 
magneet, maak dan de draad los van de magneet.


