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Verwerkende les 
Stroom geeft energie 

 
 

Lesactiviteit:  Stroom geeft energie 
Groep: 6 en 7 
Lesdoel: Na deze les weten leerlingen dat statische elektriciteit niet en dynamische elektriciteit wel 
nuttig gebruikt kan worden, omdat bij statische elektriciteit alle energie in één keer vrijkomt terwijl 
het bij dynamische elektriciteit in beetjes vrijkomt. 
Benodigdheden: Draaiende bureaustoel of een ander voorwerp dat rond kan draaien als het een 
zetje krijgt (molentje, de docent zelf, een vrijwilliger, o.i.d.) 
Lesduur: 11-13 minuten 
 

Fase Leeractiviteit 
Didactische 
werkvormen 

Materialen 

Oriëntatie/ 
opening 

Docent vraagt de leerlingen wat ze nog weten 
of wat ze geleerd hebben tijdens de workshop, 
en brengt dan de focus op het onderscheid 
tussen dynamische (bewegende) en statische 
(stilstaande) elektriciteit. 

Kringgesprek 

Geen (evt. bord om 
‘dynamische elektriciteit’ 
en ‘statische elektriciteit’ 
op te schrijven) 

Tijdsduur 3 minuten 

Kern Spel: zie onder voor uitleg 
Actieve 
werkvorm 

Bureaustoel/molentje/ 
docent/vrijwilliger/ 

 

Leerlingen gaan in een kring staan als een polonaise, zodat er geen begin en eind is en elke 
leerling 1 hand vrij heeft en de ander op de schouder van zijn/haar voorganger. De vrije hand 
moet aan de buitenkant van de kring zijn. Eerst is dynamische elektriciteit aan de beurt. De 
leerlingen gaan in hun polonaise in een kringetje lopen en geven zodra ze langs de 
bureaustoel/docent/ vrijwilliger/ander voorwerp komen een zetje zodat het gaat bewegen of 
ronddraaien. Op elk moment is daar dus maximaal 1 leerling mee bezig, die vervolgens 
doorloopt. 
Daarna is statische elektriciteit aan de beurt. Evt. kunnen de leerlingen nu dichter op elkaar 
staan, maar nog steeds in hun polonaisekring. De docent telt tot drie en daarna geven alle 
leerlingen tegelijk een zet; maar nu dus in de lucht, want de meesten kunnen niet bij de 
bureaustoel. Statische elektriciteit komt namelijk allemaal in 1 keer vrij, terwijl dynamische 
elektriciteit in beetjes gebruikt kan worden. 

Tijdsduur 5 minuten 

Afsluiting 
Leerlingen gaan weer in de kring en bespreken 
wat er gebeurde. 

Kringgesprek Geen 
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Aandachtspunten: zie onder. 

 

Aandachtspunten moeten zijn: 

 Toen iedereen mocht rondlopen kon de bureaustoel goed in beweging gebracht en 
gehouden worden 

 Toen iedereen stilstond, was de beweging om een zet te geven nutteloos 

 Dynamische elektriciteit beweegt dus en kan nuttig ingezet worden, terwijl statische 
elektriciteit alleen ineens vrijkomt waardoor het niet nuttig gebruikt kan worden 

 
Docent vraagt welke soort elektriciteit (dus) voor onze elektrische apparaten (computer, 
digibord etc.) gebruikt kan worden: dynamische elektriciteit. 

Tijdsduur 3-5 minuten 


