Lesbrief bij de opdracht (metal) Elektro

Game On regio West-Brabant

Maak een ledlampje!
Elektriciteit gebruik je voor alle apparaten waar een stekker aanzit of
een batterij inzit. De stekker gaat in het stopcontact en zorgt ervoor
dat het apparaat stroom (elektriciteit) krijgt. De huiskamer, slaapkamer
en keuken staan vol met elektrische apparaten, bijvoorbeeld de
televisie, de radio of het koffieapparaat.

Benodigdheden
per team
• Uit de opdrachtbox:
-

1 knijper
1 ledje
1 batterij
1 stukje kneedpasta

Om te voorkomen dat we, elke keer als we ze niet willen gebruiken,
de lampen los moeten schroeven en de stekker van de televisie of
batterijen uit onze zaklamp moeten halen wordt er gebruik gemaakt
van schakelaars. Je gaat met je team onderzoeken hoe dit werkt.

Aan de slag
Alle spullen liggen klaar? Alle teams zitten klaar? Op een go van de docent kun je aan de slag.
Welk team laat als eerst het lampje branden en wint de meeste coins!

Stappenplan
Stap 1
Plaats de batterij tussen de pootjes van de led.
Let op! Het lange pootje van de led moet aan de + kant van de batterij komen.

Stap 2
Gebruik de kneedpasta om het korte pootje van de led vast te maken aan de batterij. (De geribbelde zijde
van batterij) Let op dat het pootje nog wel contact blijft maken met de batterij.

Stap 3

Stap 4

Plak de kneedpasta op de knijper.

Buig het losse pootje voorzichtig zodat het
tussen de knijper komt.

Hoe werkt dit nu?
Stap 5

Hoe werkt dit nu?
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in!
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Hoe werkt dit nu?
Als je de knijper inknijpt maakt het tweede pootje van de led contact met de batterij. Er
ontstaat dus een gesloten verbinding tussen de plus en min van de batterij. Een kleine
stroomkring. Hierdoor gaat er een stroom lopen door de led en gaat hij branden Je kunt de
knijper vergelijken met de lichtknop in jullie huis. Als je die omzet gaat het licht ook branden.
Je hebt dus een schakelaar gemaakt.
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