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Hoe laat je een vaartuig met een
elastiekmotor voortbewegen?

De romp van dit
vaartuig heeft een
slechte stroomlijn.

Je hebt altijd een
lange stok nodig om
dit vaartuig te doen
varen.

Dit vaartuig telt
honderden kajuiten
waarin je kunt
overnachten.
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Dit vaartuig heeft
een rad.
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Verschillende soorten vaartuigen ...

> Schrijf onder elke foto de juiste naam.

Kies uit: boomstamkano, cruiseschip, gondel, raderboot.
> Verbind elke foto met het juiste kenmerk.
> Vul in. Kies uit: windkracht, spierkracht, schroef, dieselmotor.
om een boot te doen

Vroeger gebruikten mensen alleen

voortbewegen. Na de uitvinding van het zeilschip werd vooral
gebruikt om mensen en goederen vlugger over het water te vervoeren. Moderne boten
gebruiken vaak een

met een

om

vooruit te komen.
> Rangschik in tijd. Begin met 1 bij het oudste vaartuig.
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Aan de slag!

Ik denk na over het probleem.
> Bekijk de foto van het afgewerkte model hieronder.

• Ik moet een vaartuig maken met een schroef / rad / zeil.
• De motor van het vaartuig moet een

zijn.

Ik ontwerp.
> Ik wil dit model maken.

Ik maak.
> Bestudeer het stappenplan. Schrijf op welke materialen en

gereedschappen je nodig hebt. De aantallen zijn al gegeven.

>

materiaal

gereedschap

één
twee
twee
> Volg het stappenplan en maak zelf een boot. Let op: je moet zelf een aantal
zaken aanpassen, afhankelijk van jouw botervlootje.
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Neem het eerste botervlootje. Maak
met kleefband een satéstokje vast aan
de langste zijde van het vlootje. Doe
hetzelfde aan de andere kant.
> Het botervlootje is de motor /

het rad / de romp van het vaartuig.
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Knip uit het andere botervlootje een
rechthoek. De rechthoek moet minder
breed zijn dan de romp.
> De rechthoek

meet

cm op

cm.

Maak met een perforator twee gaatjes
in de rechthoek. Knip met een schaar
tot aan elk gat.
> De rechthoek is de motor / het rad /

de romp van het vaartuig.
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Steek een elastiekje via de inkepingen
door de gaatjes. Draai dan het elastiekje
rond de uiteinden van de satéstokjes.
Let op: de rechthoek mag het
botervlootje en de satéstokjes niet
raken.
> Het elastiekje is de motor / het rad /
de romp van het vaartuig.
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Ik test.
> Draai het rad enkele keren in dezelfde richting. Zo wind je het elastiek

op. Zet het vaartuig in de gootsteen of het bad. Zorg ervoor dat het
rad het water net raakt. Laat het rad los.
> Het vaartuig vaart snel / traag / niet door het water.
> Het rad draait vlot / moeilijk / niet in het water.

Ik verbeter.
> Hoe kun je het vaartuig verbeteren door er iets aan te veranderen?

Doorstreep wat fout is. Vul aan.
Ik maak de romp gestroomlijnder door het botervlootje te
vervangen door een

.

Ik wind het elastiek minder ver / verder op.
Ik zorg ervoor dat het rad dieper in het water ligt door de romp te
verzwaren met

.

Ik maak het rad groter / kleiner.
Ik vervang het rad door dit model.
Ik maak de verbinding tussen de romp en de satéstokjes sterker
door meerdere elastiekjes rond de romp te spannen.
> Kruis aan welke verbeteringen je uitgeprobeerd hebt.
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Hoe beweegt een elastiekmotor een vaartuig voort?

> Wat doe je? Wat gebeurt er? Nummer de zinnen in de juiste volgorde.

Ik laat het rad los.
Ik draai aan het rad.
Het rad beweegt en duwt tegen het water.
De elastiekboot vaart.
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> Hoe werkt het? Nummer de zinnen in de juiste volgorde.

Het vaartuig vaart.
Het rad duwt tegen het water.
Door het elastiek op te winden, wordt er energie in opgeslagen.
Het elastiek draait terug naar zijn normale vorm. Er komt energie vrij.
Het rad begint te draaien.
We noemen dit elastische energie.
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Verschillende bronnen van energie

> Waar haalt elk toestel de energie vandaan om te kunnen werken? Kruis aan.

brandstof

brandstof

brandstof

brandstof

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit

voedsel

voedsel

voedsel

voedsel

water

water

water

water

wind

wind

wind

wind

zon

zon

zon

zon

> Waarom noemen we wind, water, zon ... groene energiebronnen?

> Welke verschillende soorten brandstoffen ken je?

Ik kan van vier soorten vaartuigen een kenmerk geven.
Ik kan zeggen uit welke bron een toestel energie haalt om te
kunnen werken.
Ik ken enkele voorbeelden van brandstoffen.
Ik kan uitleggen wat groene energiebronnen zijn.
Ik kan met behulp van een stappenplan een ‘elastiekboot’ maken.
Ik kan uitleggen hoe mijn ‘elastiekboot’ werkt.
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