Ventilator

les 3
Leerkrachthandleiding

groep 5/6

Inleiding
Tijdens deze les maken de leerlingen hun eigen ventilator. Ze ontdekken via de app hoe ze
een ventilator kunnen programmeren.
Lesdoelen
De leerlingen zijn in staat om:
● te onderzoeken hoe een ventilator wordt gemaakt;
● een app te schrijven die variabelen gebruikt;
● code te onderzoeken en te herschrijven;
● verschillende profielen te bouwen;
● de woorden omhulsel en elektronica uit te leggen.
Materiaal:

Hardware

Software

Per tweetal een Acer CloudProfessor doos:
 Acer CloudProfessor
 White LED light
 Ventilator + motor + mini-fan
tussenstuk
 Arduino Leonardo
 Arduino Shield
 4 verbindingskabels


CloudProfessor (app)
CPF Arduino Blockly

1 tablet

Werkbladen
1 instructieblad les 3
1 werkblad les 3
1 verrijkingsblad les 3

Overige materialen
IJsstokjes
Dubbelzijdig tape
Schilderstape/plakband.
Karton (een melkpak volstaat)
Zand/steentjes om de ventilator te verzwaren
A4 papier
Voorbereiding (20 minuten)

Lees de lesopzet door. Zorg dat alle materialen aanwezig zijn. Bekijk het instructiefilmpje dat
laat zien hoe je een eenvoudige ventilator kan maken
(https://www.youtube.com/watch?v=DphPDx1TcA8). Lees de achtergrondinformatie door.
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Lesopzet

Introductie
5 min.

Aan het einde van deze les zijn de leerlingen in staat om zelf een ventilator
te bouwen. Neem eventueel zelf een ventilator mee om te laten zien.
Begin deze les door leerlingen samen te laten ontdekken wat ventilatoren
allemaal doen en hoe ze werken. De volgende vragen kunnen daarbij
helpen:
● Waar gebruik je ventilatoren voor?
● Hoe werkt een ventilator?
● Wat voor invloed hebben de wieken op een ventilator?
*Voor meer informatie zie achtergrondinformatie.
Deel een vel papier uit per tafelgroepje en laat de leerlingen om de beurt
iets opschrijven over ventilatoren of antwoord geven op de vragen. Laat
leerlingen om de beurt vertellen wat ze hebben bedacht en maak een
woordveld op het digibord met alle eigenschappen van ventilatoren.

Uitdaging
5 min.

Vertel dat de leerlingen zelf een ventilator gaan bouwen met behulp van de
ventilator van de CloudProfessor. Bekijk het onderstaande filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=DphPDx1TcA8
Vertel dat de leerlingen tijdens deze les de omhulsel van de ventilator gaan
bouwen en de ventilator gaan programmeren.

Onderzoek
30 - 35 min.

Verdeel de groep in tweetallen. Ieder groepje krijgt:
● ijsstokjes
● dubbelzijdig tape
● schilderstape/plakband
● karton
● werkblad les 3
De leerlingen maken opdracht 1, 2 en 3 van werkblad les 3. Ieder groepje
krijgt 30 minuten de tijd om een omhulsel te maken voor hun ventilator.
Let op! Dit betekent dus dat de ventilator van de CloudProfessor er pas
later ingebouwd kan worden. Eerst beginnen de leerlingen met het
omhulsel. Later in de les plaatsen ze de ventilator erin. Het omhulsel moet
ongeveer 10 tot 15 centimeter hoog zijn.

Instructie
10 - 20 min.

Leg uit dat een omhulsel de buitenkant van een apparaat is. Binnenin zit de
elektronica.
Je kunt kinderen eventueel voorbeelden laten benoemen van verschillende
omhulsels (zoals de kast van een computer, de buitenkant van een
stofzuiger of de magnetron).
Nadat de leerlingen een omhulsel hebben gemaakt voor de ventilator
mogen ze de elektronica gaan plaatsen. Geef de kinderen instructieblad 3.
Om te zien hoe de materialen moeten worden aangesloten, zie
instructieblad 3.
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Verwerking
20 - 30 min.

Laat de leerlingen opdracht 4 van werkblad
3 maken.
De leerlingen mogen nu de motor op de
ventilator monteren. Laat de leerlingen
hiervoor (dubbelzijdig)tape gebruiken zodat
de motor later nog een keer gebruikt kan
worden.
Laat ze via de app de motor aansturen. In de
app kunnen de leerlingen de snelheid van de ventilator aanpassen. Laat de
leerlingen onderzoeken wat de hoogste snelheid van de ventilatormotor is.
Kinderen die snel klaar zijn kunnen verrijkingsblad 3 maken.

Reflectie
5 - 10 min.

Geef ieder tweetal een A4. Zet de volgende vragen op het digibord en laat
de leerlingen hun antwoorden opschrijven:
● Hoe heb je deze les ervaren?
● Wat lukte er tijdens het samenwerken?
● Hoe heb je de motor geprogrammeerd?
● Wat waren de moeilijkste dingen deze les?
Laat enkele leerlingen daarna vertellen over hun ervaringen.

Vooruitblik
5 min.

Tijdens deze les hebben de leerlingen geleerd hoe je de ventilator gebruikt.
De volgende les maken de leerlingen een eigen alarm. Dit alarm gaat aan
als de lichtsensor geactiveerd wordt.

Uitleg code & programmeren
De code bestaat net zoals bij de eerste
les uit een als/dan constructie. Als de
ledlamp aan is, dan moet de motor van
de ventilator gaan draaien. Zo niet, dan
moet de motor uit gaan.

Informatie voor de leerkracht
Extra lessuggestie
Leerlingen kunnen ook hun eigen wieken maken. Werken deze beter? Onderzoek met de
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leerlingen wat voor wieken de beste koeling geven. Leerlingen kunnen papier, karton of
hout gebruiken voor hun wieken.

Achtergrondinformatie
● Ventilatoren: machines die ervoor zorgen dat lucht of gas in beweging wordt
gebracht.
Antwoorden op de vragen uit de inleiding:
1. Ventilatoren brengen lucht (gas) in beweging. Meestal worden ze gebruikt om verse
lucht aan te voeren of om een plek te verkoelen.
2. Een ventilator werkt door middel van een elektromotor. Een elektromotor bestaat
uit een magneet omringd door koperen draden. Deze magneet zit vast aan de wieken
van de ventilator. Zodra er een stroom door de koperen draden gaat lopen, begint de
magneet te draaien.
3. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe de wieken van ventilatoren (en windmolens)
het meeste wind kunnen maken (en vangen). Het lijkt erop dat drie wieken het beste
werken voor ventilatoren binnenshuis, maar onder bepaalde omstandigheden zijn
twee wieken (windmolens voor windrichting) of vier wieken (bepaalde soorten
helicopters) beter geschikt. In computers zitten soms ventilatoren met wel acht of
tien wieken.

Kerndoelen:
44 en 45. Voor de toelichting van deze kerndoelen, zie de “Algemene Handleiding”.
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Ventilator

Les 3
Instructieblad

Basis

Je hebt nodig:
●
●
●
●

Tablet
Acer CloudProfessor
Arduino Leonardo
Arduino Shield

●
●
●
●

4 verbindingskabels.
Ventilator + motor
Mini-fan tussenstuk
Witte ledlamp

Op de tablet bij lesson 2 zie je de afbeeldingen van bovenstaande onderdelen.
Stap

Uitleg

1

Als het goed is zitten de Arduino Leonardo en het Arduino
Shield nog in elkaar. Als dit niet zo is, schuif dan de
pinnetjes weer voorzichtig in elkaar.

2

Sluit het mini-fan tussenstuk aan via poort D3. Let op dat je de
mini-fan, motor en ventilator ook nog met elkaar moet verbinden.
De ventilator en de mini-fan.

3

Verbind de witte ledlamp (een kleinere dan de vorige les) met
poort D2 van het Arduino Shield.
Witte LED

4

Als je alles goed hebt verbonden dan ziet het er zo uit:

5

Zet je CloudProfessor aan en verbind deze met je tablet (zie uitleg les 1).

6

Verbind de CloudProfessor en de Arduino Leonardo via een USB-kabel.
Gebruik hierbij de USB-poort op de CloudProfessor en de mini-USBpoort van de Arduino. Als je alles goed hebt aangesloten, gaat er een
groen lampje branden.

7

Ga nu verder op je tablet en open lesson 2 CPF Smart Fan met behulp van de Arduino
Blocky app.
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Ventilator

Les 3
Werkblad

Opdracht 1
Jullie hebben de opdracht om een omhulsel voor de
ventilator te maken. Daarna kun je de elektronica plaatsen.
Maak het omhulsel van een melkpak, tape, hout en karton.
Bedenk hoe een ventilator eruitziet. Hiernaast zie je een
voorbeeld.
Let op dat je de toren niet te hoog maakt, want anders kan de
ventilator er niet in. 10 centimeter is hoog genoeg. Bekijk
ook de tips hieronder en het plaatje hiernaast.
● Door de onderkant zwaar te maken, valt je ventilator
minder snel om.
● Plaats de ventilator goed in het midden.
● Maak de onderkant stevig.

Basis

Omhulsel: de buitenkant
van een apparaat.
Elektronica: de binnenkant
van een apparaat, alles wat
elektrisch kan bewegen.

Opdracht 2
Plaats de motor in jouw omhulsel. De motor moet goed vast
zitten, maar de draaiende onderdelen moeten nog vrij kunnen
draaien.
Opdracht 3
Leg in je eigen woorden uit wat omhulsel en elektronica betekenen:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________
Opdracht 4 Hiervoor heb je de app nodig.
Je kunt nu via de tablet de ventilator harder of zachter laten draaien,
zoals je hiernaast ziet. Je moet wel eerst het lampje (White LED)
aanzetten met het schuifje in de app (zie dit als de schakelaar).
Via de schuifbalk kun je nu de snelheid van de ventilator bepalen.
Met het verrijkingsblad kun je leren hoe je jouw programma aanpast.
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Ventilator

Verrijkingsblad les 3

Basis

Wat denk je dat de volgende blokken betekenen?
Blok

Ik denk dat dit betekent:

Hiernaast zie je het programma dat je via de
edit button kunt vinden.
Probeer het programma zo te veranderen
dat de ventilator aangaat als het lampje uit
staat. Wat moet je hiervoor veranderen?
______________________________
______________________________
______________________________
Hoe kun je ervoor zorgen dat de ventilator
altijd draait?

______________________________
______________________________
______________________________
Hoe kun je ervoor zorgen dat de ventilator helemaal niet draait?
______________________________
______________________________
______________________________
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