
   
  Wat heb je nodig?
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Verbruiksmateriaal:

motortje

batterij 1,5 volt (AA) met batterijhouder

zwakstroomdraad 2,5 meter

12 splitpennen

houten plankje A4 formaat, 3 mm dik

karton A4 formaat

de twee laatste bladen van dit werkblaadje

houten balkje 8 x 8 x 400 mm

2 banaanfiches (1 rood en 1 zwart)

1 kurk

vulling voor lijmpistool (of houtlijm)
 
Gereedschap:

schaar

passer

lat en potlood

priem

kniptang

striptang

elektriciteitschroevendraaiertje

lijmpistool
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  W
at moet je doen?
 Gebruik de meetlat om de lengte juist te weten. 

Knip van de stroomdraad een stuk van 30 cm met 
de kniptang.

 Strip de beide uiteinden met de striptang.

 Maak één van de uiteinden vast aan het zwarte 
draadje van de motor. Doe wat isoleertape rond de 
verbinding, zodat je geen koperdraadje meer ziet.

 Plooi het andere uiteinde dubbel en maak het vast 
in de zwarte banaanfiche. 

 Knip een nieuw stukje stroomdraad van 10 cm.

 Strip de beide uiteinden en maak één van de 
uiteinden vast aan het rode draadje van de motor. 
Isoleer de verbinding met isoleertape.

 Maak het andere uiteinde van dit (korte) draadje 
vast aan één kant van de batterijhouder.

 Knip een nieuw stuk stroomdraad van 30 cm.

 Strip de beide uiteinden en maak één kant vast 
aan de batterijhouder.

 Plooi de andere kant dubbel en maak het vast in 
de rode banaanfiche.

 Neem de houten plank (formaat A4) en leg het 
voor je. Kleef het motortje in de rechterbovenhoek 
vast, en kleef de batterijhouder er naast.

 Maak met de priem een gaatje in de kurk.  
Prik de kurk op de bovenkant van de motor.

 Teken met de passer een cirkel op het kleine 
zachte karton en knip die uit.

 Versier deze schijf met een eigen tekening en kleef 
de draaischijf op de kurk.

 Nu is het eerste deel van de Electro klaar.  
Test even of alles werkt. Dit doe je als volgt: steek 
een batterij in de batterijhouder.  
Hou de twee banaanfiches tegen elkaar. Draait de 
schijf? Dan werkt het! Dit heet “de stroomkring 
sluiten”: Je zorgt ervoor dat de elektriciteit van de 
batterij naar de motor kan.

 Neem nu het tweede karton. Leg het dwars voor 
je. Als je nu meet van boven naar beneden, kom 
je uit op 21 cm. Als je meet van links naar rechts 
heb je 29,6 cm. Maak 3 kolommen. De eerste 
kolom is 3,0 cm breed, de tweede 23,6 cm en de 
derde weer 3,0 cm.

  Zet op elke lijn tussen de kolommen 6 kruisjes 
met potlood: bij 1,5 cm; bij 5,0 cm; bij 8,5 cm,  
bij 12,0 cm; bij 15,5 cm; bij 19,0 cm.  
Dan heb je ongeveer dit:
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 Prik met de priem een gat door elk kruisje en steek 
er een splitpen door.

 Leg het karton op zijn kop, zodat de beentjes van 
de splitpennen naar boven wijzen.

 Knip van de stroomdraad nog zes keer een 
draadje van 30 cm.

 Strip alle uiteinden.

 Maak nu één uiteinde van elk draadje vast aan 
een splitpen aan de ene kant, en het andere uit-
einde aan de andere kant. Je mag zelf kiezen hoe 
je de splitpennen verbindt, maar je draad moet 
altijd over het midden van je blad gaan.

 Doe daarna de beentjes open, zodat je draad en 
de splitpen vast blijven zitten.  
Dan heb je bijvoorbeeld dit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaag het houten balkje doormidden.

 Kleef aan elke kant van het karton een houten 
balkje. Daarna draai je het karton om en zet je 
het over je eerste deel. Je Electro is nu klaar. Test 
even. Dit doe je als volgt: hou één banaanfiche te-
gen het kopje van een splitpen in de eerste kolom 
en tik dan even tegen alle andere splitpennen van 
de andere kolom.  
Bij één ervan zou de schijf moeten draaien. 
Gelukt? Proficiat!

 Nu moet je alleen nog vragen en antwoorden 
verzinnen. Het is de bedoeling dat iemand anders 
de quiz oplost zonder naar de draadjes aan de on-
derkant te kijken. Het enige dat ze mogen doen is 
hard nadenken en dan de banaanfiches tegen de 
juiste splitpennen houden. Is het antwoord juist, 
dan draait de schijf. 
Opgelet! De vragen en antwoorden mogen niet 
zomaar naast elkaar staan! Bij het voorbeeld op 
dit werkblaadje zal het antwoord van vraag 1 in 
het TWEEDE antwoordvakje moeten staan!

 De volgende twee bladen kan je alvast gebruiken 
om vragen (links) en antwoorden (rechts) op te 
noteren. Daarna moet je zelf nieuwe bladen ma-
ken. Veel plezier!!!
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