Afval, daar zit muziek in!
Wat
•
•
•
•
•
•

heb je nodig?
Engineering boek
Schaar
Lijmstift
Viltstiften
Balpen
Materiaalbox

Opdracht
Ga naar https://bit.ly/2TvcWCy en bekijk het filmpje over de
kunstenaar Harm Goslink Kuiper in groep.
Maak in groep een band met verschillende instrumenten. Probeer
de instrumenten zo veel mogelijk uit afval te maken. Jullie mogen
zelf kiezen welke instrumenten je maakt, daarvoor kan je inspiratie
vinden op volgende site: https://bit.ly/2UAxSED .
Criteria:
✓ Jullie instrumenten moeten geluid maken.
✓ Probeer met jullie instrumenten verschillende geluiden te
maken. (TIP: hoge en lage klanken)
✓ Gebruik zo veel mogelijk afval.
✓ Iedereen van de groep maakt een ander instrument.
Ik denk na…
Vul p. 1 van jouw engineering boek in.
Aan het werk!
1) Experimenteer enkele minuten met het gegeven materiaal.
Verdeel de materialen in verschillende groepen waarbij de
ene groep hoge tonen maakt en de andere groep lage tonen
maakt.
2) Bespreek welke instrumenten jullie zullen maken om hoge
tonen te verkrijgen, kijk daarvoor naar de materialengroep
met hoge tonen.
3) Bespreek welke instrumenten jullie zullen maken om lage
tonen te verkrijgen, kijk daarvoor naar de materialengroep
met lage tonen.
4) Bespreek wie welk instrument zal maken.
5) Bespreek welke materialen je zal gebruiken.
6) Vul p. 2 van jouw engineering boek in.
7) Ga aan de slag! Vraag hulp aan je groep als je ergens vast
zit. De leerkracht is de laatste hulp.
8) Test alle instrumenten in groep uit. Durf zeker en vast
verbeterpuntjes aan elkaar geven.
9) Pas samen de verbeterpuntjes aan als er nog tijd over is.

10) Maak met de band een kort muziekstukje waarbij alle
muziekinstrumenten aan bod komen. (TIP: gebruik herhaling
en speel sneller en/of trager)

Ik reflecteer…
1) Zien jullie alle criteria in jullie muziekinstrumenten
terugkomen? Bespreek in groep waar en hoe.
2) Vul individueel p. 3 van jouw engineering boek in.

Opruimen
▪ Schrijf of plak jouw naam op jouw muziekinstrument en leg
het op de toontafel.
▪ Verdeel volgende taken:
o Te kleine restjes afval worden gesorteerd.
o De materialen die nog gebruikt kunnen worden, worden
netjes terug in de doos gestopt.
o De vloer rond jullie banken wordt nagekeken en gooi de
rommel die er ligt weg.
o Ruim de banken op zodat het volgende groepje meteen
aan de slag kan.

Ten aanval!
Wat
•
•
•
•

heb je nodig?
Engineering boek
Schaar
Balpen
Materiaalbox

Opdracht
Maak met je groep minstens twee verschillende katapulten. De
uitvinder Leonardo Da Vinci kan jullie misschien op ideeën brengen,
maar ook op de volgende site https://bit.ly/2F858Ow kan je
inspiratie vinden.
Criteria:
✓ Zorg dat je minstens twee verschillende katapulten maakt.
✓ Probeer jullie katapulten minstens anderhalve meter ver en
30 cm hoog te laten schieten.
Ik denk na…
Vul p. 1 van jouw engineering boek in.
Aan het werk!
1)
2)
3)
4)

Bespreek welke soorten katapulten jullie zullen maken.
Bespreek welke materialen je zal gebruiken.
Vul p. 2 van jouw engineering boek in.
Verdeel de taken, bespreek wie aan welke katapult zal
werken.
5) Ga aan de slag! Vraag hulp aan je groep als je ergens vast
zit. De leerkracht is de laatste hulp.
6) Test de katapulten in groep uit. Kan je de katapulten nog
verder en/of hoger laten schieten?
7) Probeer de katapulten nog aan te passen als er nog tijd over
is.
Ik reflecteer…
1) Zien jullie alle criteria in jullie katapulten terugkomen?
Bespreek in groep waar en hoe.
2) Vul individueel p. 3 van jouw engineering boek in.

Opruimen
▪ Schrijf je groepsnaam op een papier, leg het bij jullie
katapulten en leg het op de toontafel.
▪ Verdeel volgende taken:
o Te kleine restjes afval worden gesorteerd.
o De materialen die nog gebruikt kunnen worden, worden
netjes terug in de doos gestopt.
o De vloer rond jullie banken wordt nagekeken en gooi de
rommel die er ligt weg.
o Ruim de banken op zodat het volgende groepje meteen
aan de slag kan.

Roly poly
Wat
•
•
•
•
•
•

heb je nodig?
Engineering boek
Schaar
Lijmstift
Kleurpotloden en/of viltstiften
Balpen
Materiaalbox

Opdracht
Maak in groep een aantal roly poly poppen. Bekijk hiervoor een
filmpje op YouTube. Ga daarvoor naar deze site:
https://bit.ly/2TwtFpf . Een roly poly pop heeft een bolle onderkant
en valt nooit om. Als je deze omduwt komt deze vanzelf terug
recht.
Laat jullie poppen eruitzien zoals de poppen op de volgende site:
https://bit.ly/2TRtrsh . Het zijn Zuid-Afrikaanse Zulu poppen die
gemaakt zijn met veel verschillende kleuren touw.
Criteria:
✓ De poppen moeten na het omvallen vanzelf weer
rechtkomen.
✓ Jouw roly poly pop moet eruitzien als een Zulu pop. Laat
daarbij vooral jullie eigen creativiteit de loop.
✓ Laat patronen terugkomen in het uiterlijk van jouw roly poly
pop.
Ik denk na…
Vul p. 1 van jouw engineering boek in.
Aan het werk!
1) Bespreek hoe het komt dat de roly poly pop niet omvalt.
2) Bespreek hoe jullie zelf met de materialen een roly poly pop
kunnen maken.
3) Bespreek welke materialen je zal gebruiken.
4) Vul p. 2 van jouw engineering boek in.
5) Ga aan de slag! Vraag hulp aan je groep als je ergens vast
zit. De leerkracht is de laatste hulp.
6) Test alle roly poly poppen in groep uit. Vallen ze om? Zoek
samen naar de oplossing.
7) Verbeter jullie poppen als er nog tijd over is.
8) Bedenk eventueel nog een leuke naam voor elke pop.

Ik reflecteer…
1) Zien jullie alle criteria in jullie poppen terugkomen? Bespreek
in groep waar en hoe.
2) Vul individueel p. 3 van jouw engineering boek in.

Opruimen
▪ Schrijf of plak jouw naam op jouw roly poly pop en leg het op
de toontafel.
▪ Verdeel volgende taken:
o Te kleine restjes afval worden gesorteerd.
o De materialen die nog gebruikt kunnen worden, worden
netjes terug in de doos gestopt.
o De vloer rond jullie banken wordt nagekeken en gooi de
rommel die er ligt weg.
o Ruim de banken op zodat het volgende groepje meteen
aan de slag kan.

Onze sCREAM – rollercoaster

Wat
•
•
•
•
•

heb je nodig?
Engineering boek
Schaar
Kleurpotloden en/of viltstiften
Balpen
Materiaalbox

Opdracht
Maak in groep een rollercoaster voor jullie pretpark. Bedenk de
meest ‘zotte’ achtbaan. Een zeer gekende attractieontwerper is Ton
van de Ven. Hij heeft meerdere attracties van de Efteling
ontworpen. Enkele voorbeelden van zijn werken kan je op de
afbeeldingen terugvinden. Ton van de Ven vertrekt steeds van een
verhaal bij het ontwerp van een attractie. Vertrek voor jullie
attractie ook vanuit een verhaal; vertrek vanuit een sprookje. Zorg
dat je sprookje ergens in jullie attractie terugkomt. Maak achteraf
ook een mooi naambord voor jullie pretpark.
Criteria:
✓ Zorg ervoor dat er één looping in zit. (looping = over kop
gaan)
✓ Zorg ervoor dat de knikker de volledige achtbaan kan
afleggen zonder dat hij eruit valt.
✓ Bedenk een originele naam voor jullie pretpark.
✓ Jullie sprookje moet duidelijk te herkennen zijn in jullie
rollercoaster.
Ik denk na…
Vul p. 1 van jouw engineering boek in.
Aan het werk!
1)
2)
3)
4)

Bespreek hoe jullie achtbaan er zal uitzien.
Bespreek welke materialen je zal gebruiken.
Vul p. 2 van jouw engineering boek in.
Ga aan de slag! Vraag hulp aan je groep als je ergens vast
zit. De leerkracht is de laatste hulp.

5) Test jullie achtbaan met de knikker. Valt de knikker eruit?
Zoek samen naar de oplossing.
6) Maak het naambord van jullie pretpark.

7) Probeer jullie achtbaan sneller te maken als er nog tijd over
is. Hierbij mag er niets uit de achtbaan gehaald worden.

Ik reflecteer…
1) Zien jullie alle criteria in de achtbaan terugkomen? Bespreek
in groep waar en hoe.
2) Vul individueel p. 3 van jouw engineering boek in.

Opruimen
▪ Verdeel volgende taken:
o Te kleine restjes afval worden gesorteerd.
o De materialen die nog gebruikt kunnen worden, worden
netjes terug in de doos gestopt.
o De vloer rond jullie banken wordt nagekeken en gooi de
rommel die er ligt weg.
o Ruim de banken op zodat het volgende groepje meteen
aan de slag kan.

Zo snel als het licht!
Wat
•
•
•
•

heb je nodig?
Engineering boek
Schaar
Balpen
Materiaalbox

Opdracht
Maak in groep een aantal ‘push back’ autootjes. Een ‘push back’
autootje is een auto die je achteruit moet trekken en wanneer je
hem loslaat vooruitrijdt. Om dit autootje te maken, kan je inspiratie
vinden via de volgende link: https://bit.ly/2TP6dmc .
De kunstenaar Scott Wade maakt tekeningen in het stof van vuile
auto’s. Bekijk enkele van zijn werken. Deze vind je bij de foto’s.
Criteria:
✓ De auto moet kunnen rijden.
✓ De auto moet zelf minstens 20 cm vooruit kunnen rijden.
✓ Het achterste deel van de auto moet op de grond blijven.
✓ Het uiterlijk van jouw auto is geïnspireerd op de kunstenaar
Scott Wade.
Ik denk na…
Vul p. 1 van jouw engineering boek in.
Aan het werk!
1)
2)
3)
4)

Bespreek hoe jullie het ‘push back’ autootje zullen maken.
Bespreek welke materialen je zal gebruiken.
Vul p. 2 van jouw engineering boek in.
Maak een kunstwerk van de buitenkant van jouw auto:
a. Neem een blad papier.
b. Kleur het papier met wasco. Zorg ervoor dat je blad
volledig bedekt is met wasco.
c. Ga met zwarte verf over de wasco. Ook hier moet je
blad weer volledig bedekt zijn.
d. Laat het drogen.
5) Ga nu aan de slag met het maken van het autootje! Vraag
hulp aan je groep als je ergens vast zit. De leerkracht is de
laatste hulp.
6) Test alle autootjes in groep uit. Rijdt het autootje 20 cm
vooruit door de elastiek? Zo niet, dan zoek je samen naar de
oplossing.

7) Verbeter je autootje als er nog tijd over is.
8) Je kan eventueel nog een wedstrijd houden om te kijken welk
autootje het snelst gaat.
9) Als de verf droog is, kan je beginnen tekenen door te
krassen. Versier hiermee je autootje door het papier op je
autootje te bevestigen.
Ik reflecteer…
1) Zien jullie alle criteria in jullie autootjes terugkomen?
Bespreek in groep waar en hoe.
2) Vul individueel p. 3 van jouw engineering boek in.

Opruimen
▪ Schrijf of plak jouw naam op jouw ‘push back’ autootje en leg
het op de toontafel.
▪ Verdeel volgende taken:
o Te kleine restjes afval worden gesorteerd.
o De materialen die nog gebruikt kunnen worden, worden
netjes terug in de doos gestopt.
o De vloer rond jullie banken wordt nagekeken en gooi de
rommel die er ligt weg.
o Ruim de banken op zodat het volgende groepje meteen
aan de slag kan.
o Verfborstels worden uitgewassen en voorzie de
volgende groep op proper water in de waterpotjes.

