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Zoals je al weet, een broeikas is een structuur 

van meestal glas en metaal die gebruikt 

wordt voor het kweken van planten in een 

beschermde omgeving. In gematigde 

klimaten, wordt de temperatuur 

gecontroleerd door ramen en ventilators.

®
De Engino  Broeikas model is gebaseerd op 

de de tuinbouwkas structuur, bedekt met 

kunststof en doorzichtige platen. Het bevat 

een deur om makkelijk bij de planten te 

komen, en twee ramen voor de ventilatie. 

Deze worden geopend met behulp van een 

tandwiel systeem. 

Deze structuur heeft een voordeel op de 

broeibak omdat er ramen in staan, op het 

dak en op de zijkanten. Voer onze 

experiment in en je zult  nog meer voordelen 

ontdekken!

Voer de volgende expeirmenten uit om de 

antwoorden op deze vragen te vinden ! Begin 

met de Engino ' ' Kubus ' ' model om te leren 

over structuren. Ga verder met de Engino 

'’’versnellingsbak’’' om te leren over het 

gebruik van tandwielen. Tot slot, bouw je 

eigen kas en zie je planten groeien !

- Wat zijn de voordelen van driehoekige 

vormen in een broeikas structuuur ?

- Waarom is het nodig om tandwielen te 

gebruiken ?

- Hoe werkt een broeikas ?

- Wat beinvloed het groei van planten ?

Experimenteer met de Broeikas
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Moeilijkheids niveau 

Benodigheden :
®

- Engino  Broeikas (STH81).

Veel constructies bestaan uit driehoekige vormen. Wat 

bieden deze vormen ? Voer het volgende experiment 

uit en ontdek waarom de driehoekige vorm zo veel 

voorkeur in constructies heeft !

Leer over :  

Waarom is triangulatie nodig om 

constructies te versterken ?

Welk deel van een boog vereist 

ondersteuning?

Ontdek :Constructies

Werkwijze :

1. Gebruik je Engino onderdelen en 

volg de onderstaande instructies om 

een klein kubus en een driehoek te 

bouwen.

Kubus

Driehoek

2. Duw de zijkanten en de hoeken 

zoals getoond in oefening 1 om de 

sterkste posities uit te vinden. Noteer 

je waarnemingen.

3. Voeg meer onderdelen toe aan je 

kubus model om het sterker te 

maken en voer oefening 2 uit.

De Kubus

1. Duw de zijkanten en de hoeken van de vormen die 

je hebt gebouwd, zoals weergegeven in de foto's 

hieronder.

2.  Hoe moet je de kubus wijzigen om het sterker te 

wmaken ? Probeer 2 oplossingen uit en vertoon 

uiterlijk op welke manier je dit heb ontdekt

Welke kanten zijn sterker  ?.............................................

.................................................................................................

02  

.de hoeken zijn sterker dan 

de zijkanten
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Werkwijze :

4. Bouw een boog (bekijk foto 

hieronder) en duw het naar beneden 

zoals het is  getoond is in de 

afbeelding aan de rechterkant. 

Antwoord oefening 3.

5.  Haal alle vormen die je hebt 

gemaakt uit elkaar. Vind de 

instructies en bouw het kubus 

model. 

6. Zodra het klaar is, duw de hoeken 

en zijkanten zoals het is aangetoond 

in oefening 4a.  

7. Voeg de diagonalen aan de muren 

van het huis (zie  foto hieronder) en 

test opnieuw. Dan vul oefening 4 in.

b. ................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

3 a. Teken pijlen waar de kracht naartoe wordt 

geduwt .

   b. Hoe gedraagt zich de boog ? Wat kan je doen om 

deze vorm te versterken ?

4 a. Vergelijk de sterkte van de huizen hieronder  en 

punt uit welke de sterkte is. .  

   b. Wat is de voordeel van triangulatie ?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Theorie

Een interessante combinatie van de twee 

categorieën  is  de constructie gebouwd door 

beesten. Termite heuvels, en bevers, 

dammen zijn perfecte voorbeelden hiervan. 

In feite, meeste  structuren zijn gebasserd op 

ontwerpen ontleend van. Wetenschappers 

bestuderen de manier waarop dieren en 

insecten creaties   weersomstandigheden 

weerstaan en hoe ze worden gebuikt. 

Bijvoorbeeld, een spinnenweb, die heeft een 

speciale vorm, kleur en textuur, die gebruikt 

wordt om insecten te vangen en de spin 

zelfervan te waarschuwen.

Een constructie (drager) is het deel van 

het bouwwerk dat zordt voor de 

stabiliteit. Draagconstructies kunnen van 

hout, staal, steen of  beton zijn, die direct of 

indirect  verbonden is met de grond  en die 

dan wel ondersteuning in of op de grond 

vindt. Niet alle draagconstructies zijn zoals 

hiervoor beschreven. Vervolgens zullen wij 

drie fundamentele onderscheidening maken : 

1) natuurlike of door mens ontworpen, 2) 

hun profiel, ( hoe ze zijn gebouwd en hoe ze  

gewicht ondersteunen), 3) of ze ontworpen 

zijn  om in te leven of niet.

Natuurlijke  constructies komen van natuur 

voor, of zijn door  mensen gebouwd. 

Voorbeeld, een boomstam, een ei, ons skelet 

en nog veel meer.
 

Kunstmatige constructies zijn gebouwd 

door man. Deze constructies zijn degene die 

u overal ziet, : uw huis, de auto van uw 

ouders, een wolkenkrabber, enz. 

a.

a.

b.x2

x2

Wat is een constructie

213

De benen van de boog bewegen uitwaards. Om deze 

te versterken, zouden we  een tegenstrevende kracht 

(gewicht) gebruiken voor ieder been of de benen aan 

elkaar vast aan te sluiten. 

✔

Het driehoek kan haar sterke oversalaan naar de 

hoeken, die meer kracht hebben. Zo wordt de hele 

structuur sterker.
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Het laaste categorie, is gebouwen en 

bouwwerken (ook bekeend als 

constructieleer). Een woning (flat bv) is een 

constructie waar mensen in kunnen wonen. 

Bij voorbeeld hotels, huizen, enz. Een 

construcite is een gebouw waarin mensen 

niet constant in wonen (bv een auto, een 

brug, een kraan. Toch zijn sommige 

constructies, bv vuurtorens, 

elektriciteitscentrales, geclassificeerd als 

gebouwen, voor veiligheidsdoeleinden.

Het meest belangrijk is het materiaal 

waarmee het gebouw is gebouwd.

Alle gebouwen (huizen, wolkenkrabbers) 

moeten sterk zijn.

Houtskeletbouw is het toepassen van een 

houten draagconstructie (skelet of spant) in 

een gebouw.  Gevels, dammen zijn perfecte 

voorbeelden. Deze draagconstructie bestaat 

uit vele stukken verbonden hout, genaamde 

‘balklagen’. Ze zijn zowel natuurlijk als door 

de mens veroorzaakt. Driehoek, vierkant en 

boog vormen de delen van een houtskelet.  

De driehoekige vorm is meestal gekozen 

door ingenieurs, omdat elke kracht die is 

toegepast overgedragen wordt naar de 

hoeken, haar sterkte punt. De boog bestaat 

uit kleine ingeklemd-vormige elementen. Het 

is gebouwd zodat de kracht en druk 

overgedracht worden op de boog,. Zodra de 

boog volttoid is, is het  constructie  zeer 

stabiel.

De carrosserie of het koetswerk van een 

motorvoertuig (auto, bus), dat wil zeggen de 

constructie zonder de losse onderdelen.. 

Voorbeeld, de eierschaal, ondersteund de 

kuiken van buitenaf. Deze constructies zijn 

vaak lichter dan een houtskelet. Andere 

voorbeelden van constructies zijn die een 

combinaie van schelp en houtskelet zijn, 

zoals de motorkap van een auto. Deze 

constructie is een schelpskelet maar heeft 

een houtskelet eronder om voor de 

stevigheid te zorgen. 

Moeilijkheids graad

Benodigheden :
®

- Engino  (STH81).

Een tandwiel kast is een verzalmeling van tandwielent 

en kan bijna in alle soorten machitnes vinden  : in een 

polshorgloge tot en met de grootste trein !! Met deze 

systeem kun je de snelheid van machines controleren

Leer over :  

Wat zijn tandwielstelen ?

Wat is overbrengingverhouding en 

hoe is het berekend ?

Ontdek :Tandwielen

Werkwijze :

1. Vind de instructies en bouw een 

tandwielstel. Voor geval 1 maak de 

eerste experiement.

2.  Om deze uit te voegen, moeten we 

het aantal omwentelingen (toeren) 

meten dat de uitvoer as maakt 

wanneer de invoer as draait. Bouw 

deze model met z’n tween: een om de 

zwengel/arm/handvat zachtjes te 

draaien met het juiste aantal 

omwenteling (zoals vermeld in de 

tabel), de andere om de uitgaande as 

te meten Om je te helpen, gebruik de . 

orange kruk die aan de  uitgaande as 

is aangesloten. 

3. In geval 1, draai de invoer as 1 keer 

(1 volle cyclus) en noteer wat de 

uitvoer omwenteling in het tabel in 

oefening 1 Tijdens het meten van de 

omwenteling , voel de aantal kracht 

die u nodig heeft.

4. Herhaal hetzelfde proces voor de 

volgende gevallen. Voor geval 2, 

bouw de tweede tandwielstel en draai 

de kruk 3 keren. Voor geval 3 bouw 

de derde model en draai de invoer as  

15 malen. Bouw het laatste model, 

geval 4 en draai de invoer as  5 

malen aan. Schrijf je antwoorden op 

in oefeningen 1 en 2.

Tandwielkast

1. Vul de onderstaande tabel in met je uitvindingen. 

De laatste rij invullen met een eenvoudige ratio 

tussen de invoer en de uitvoer toeren te meten.

Gevallen

INVOER

UITVOER

  INVOER

UITVOER

1 3 15 5

1. 2. 3. 4.

UitvoerInvoer Uitvoerinvoer
Uitvoer

invoer
Uitvoerinvoer

2. Waarom denk je dat tandwielen ratio ook 

overbrengingsverhouding genoemd (invoer toeren 

tot uitvoer toeren) verschillend is in ieder geval ? 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

15  5 1 3

1:15 3:5 15:1 5:3

In gevallen 1 en 2, de snelheid van de uitvoer ging 

stijgen wanneer de tandwiel kleine toeren draaide. In 

gevallen 3 en 4, snelheid stijgt wanneer de tandwiel 

grotere toeren draait.
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Werkwijze :

5. Zoals je het al heb gezien de 

moeite die nodig is om de kruk te 

draaien verschillend is in ieder geval. 

Beschrijf hoe moeilijk de kruk draait 

in ieder geval en vul de tabel in  

oefening 3. Antwoor oefening 4 en 

leg uit waarom dit gebeurd. 

6. Meet de aantal tanden die nodig is 

voor ieder tandwiel: klein, medium en 

groot en noteer ze in oefening 5. Kijk 

zorgvuldig naar de tandwiel kast in 

geval 1. Er zijn twee paren: 1) een 

medium tandwiel die met een kleine 

tandwiel aansluit 2) een grote 

tandwiel die met een kleine tandwiel 

aansluit. 

7. Deel de tanden van een tandwiel 

met een ander tandwiel op om de 

tanden ratio voor elke paar zoals 

genoemd in oefening 5. uit te vinden 

Vemenigvuld je uitvindingen en reken  

uit wat de  tanden ratio is van geval 

1. Vergelijk de tandwiel ratio in geval 

1 met de tabel in oefeninge 1 en de 

tanden ratio in geval 1 in oefening  5. 

8. Bereken de tandwiel verhouding 

voor ieder geval. Let op: in geval 4 is 

er een planeetwielmechanisme 

(tandwielen zijn ineengegrepen met 

de twee laatste tandwielen).  

Een tandwiel (tandrad of kamrad) is een 

getand onderdeel van een machine of 

constructie in de vorm van een wiel of een 

cilinder dat in combinatie met andere 

getande onderdelen gebruikt kan worden om 

beweging over te brengen of van snelheid of 

richting te veranderen. Het zijn eenvoudige 

machines. U kunt ze in bijna alle soorten 

machines vinden. Ze worden gebruikt  om : 

Ÿ beweging overtebrengen van een positie 

naar een andere;

Ÿ richting omtekeren van de rotatie/bewegi;

Ÿ  verghogen of dalen van de rotatie 

snelheid;

Ÿ  wijzigen de as van de rotatie

Ÿ  verhogen of dalen van de kracht van de 

machine .

Tandwielen

Een tandwiel alleen kan niets doen! 

Tandwielen moet worden verbonden met 

andere tandwielen n om de macht te 

overdragen. Tandwielen hebben tanden die 

ze verbinden en dit type verbinding heet 

tanden. Het wiel dat wordt gedraaid door 

een motor of in het algemeen door een 

stroombron is gedefinieerd als de 

"bestuurders tandwiel" en de  andere 

tandwiel dat volgt is de "gedreven tandwiel". 

Als meer dan twee tandwielen weef in een 

meer complex systeem dit heet 

tandwieoverbrengin

Tde tanden van een wiel  zijn heel belangrijk 

om  een goede tandwielstel. In de oudheid, 

tandwielen waren gemaakt vanuit grote 

houten stukken. Later, in de Hellenische 

periode (griekse) gedurend de “antikythera 

mechanisme”, waren de tandwielen van 

aangetaste bronze gemaakt. Tegenwoordig, 

kunt u verschillendene vormen vinden om de 

wrijving te vertragen en de prestaties te 

optimaliseren, afhankelijk van de 

toepassingen.

3. Vul in de KRACHT rij met de volgende woorden : 

makkelijk, medium, moeilijk en moeiljker  om te 

beschrijven hoe zwaar het is om de kruk te draaien. 

GEVALLEN

FORCE

1. 2. 3. 4.

uitvoerinvoer uitvoerinvoer
uitvoer

invoer uitvoerinvoer

5. Bereken de volgende tandwielkast van geval 1 en 

vergelijk je resultaten met de invoer/uitvoer ratio die 

je hierboven hebt gevonden (oefening 1). Wat is het 

connectie tussen de aantal tanden ratio en de 

snelheid ratio ?

                                    tanden van kleine tandwiel
Tandwie paar 1 =                                                   =              
                                        tanden van medium tandwiel

tandwiel paar 1 x tandwiel paar 2
           

=           x          =   

....................................................................................................

....................................................................................................

                                     tanden van klein tandwiel
Tandwiel paar 2 =                                           =              
                                     tanden van grote tandwiel

Tanden ratio =

4. Wat is de reden dat de inspanning die je nodig heb 

om de kruk te draaien in ieder geval anders is ? 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

 tanden van kleine tandwiel = 

 tanden van medium tandwiel = 

 tanden van grote tandwiel = 

Theorie

moeilijker moeilijk makkelijk medium

In gevallen 1 en 2, de inspanning die je nodig heb stijgt 

wanneer een tandwiel een kleiner tandwiel draait. In 

gevallen 3 en 4, de inspanning daalt wanneer een groter 

tandwiel draait.

12

36

60

12

36

60

12

12

36 60

12 1

15

De aantal tanden ratio is hetzelfde als de snelheids 

ratio.
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Discover:Quiz

Controleer je kennis: Wat heb je geleerd.

Wat is een constructie ? 

Waarom heb je triangulatie nodig om constructies te verstereken ?

Wat zijn tandwielen ?

What is gear ratio?

Welke zijn de twee meest gebruikte soorten tandwielen ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Om de omtrek van een cirkel te berekenen, 

kunnen we een touw over de wiel spannen  

en de lengte meten (gemeten door een 

heerser). Dit is de omtrek van de cirkel.

Wanneer twee tanden samen brengen is het 

profiel van hun tanden precis hetzelfde, 

anders zouden niet samen kunnen  mesh! Dit 

betekent ook dat er een relatie tussen het 

aantal tanden en de diameter van de 

meshing tandwielen is. 

Omtrek

Hierboven hebben we gevonden dat er een 

relatie tussen de omtrek van de ingrijpende 

tandwielen, de omtrek van de tandwielen en 

hun aantal tanden bestaat. Bij het ontwerpen 

van machines met versnellingen is het zeer 

belangrijk om te kunnen de snelheid en 

koppel te berekenen van de uitgaande as. 

Deze berekeningen zijn gebaseerd op de 

overbrengingsverhouding (gesymboliseerd 

met R) of als het in algemeen heet snelheid 

verhouding. 

verhouding 

(U )output

Dinput

Doutput

invoer gear (bestuurder)

verhouding 

(U )input

Aantal 

tanden (N )input

aantal 

tanden (N )input

uitvoer gear (gedreven)

Typen

Zelfs zonder een ketting is het nog steeds 

haalbaar om de  tandwielen in dezelfde 

richting te laten draaien. Wat we moeten 

doen is een tussenliggende derde tandwiel te 

gebuiken die de rotatie van de twee 

tandwielen  overdraagt  van de bestuurder 

naar de gedrevende tandwiel. Deze tandwiel 

heet tussen tandwiel en wordt vaak 

aangetroffen in veel tandwiel systemen waar 

de behoefte om de richting van de rotatie in 

stand te houden of zelfs te veranderen

Bij het ontwerpen van een machine, moeten 

ingenieurs manieren vinden om het zo klein 

en zo efficiënt mogelijk te maken. Een 

ingenieuze houding om dit te bereiken is 

door het hebben van twee of meer 

tandwielen aangesloten op dezelfde as, die 

samen draaien, alsof zij één blok zijn. Dit heet 

een samengestelde tandwiel en het is een 

zeer doeltreffende manier om tandwielen te 

combineren om van snelheid te wijzigen door 

een enorme hoeveelheid, terwijl het ook het 

opslaan van veel ruimte voorziet! 

Oefening 1

Vul onderstaande text met gebruik van de woorden hierdonder.

bestuuder, tussen, gedreven, richting, teruggekeerd, tussen tandwiel

- Wanneer twee tandwielen samen stellen wordt de draai ..................... ......................... . 

- Waanneer dezelfde draai rotatie willen houden, hebben wee een ..................... ................... nodig 

geplaatst .......................... de andere tandwielen. 

- Om de uitvoer versnelling te vergroten, zal de ........................ tandwiel  groter moeten zijn dan 

de ...................... tandwiel .

Cirkel de correcte woorden en beschrijf welke soorten constructies het zijn onder ieder beeld. 

Verschillende soorten constructies zijn gebruikt.

schil / skeletbouw schil / skeletbouw gebouw /geen gebouw

Oefening 2

tussen

tussen        tandwiel

bestuurder

gedreven

teruggekeerdrichting
Tussen tandwiel

Samengestelde tandwielen



Moeilijkheids graad 

Uitwerkingen van temperatuur en water 
Hoe maak je een “eerlijkr” 

experiment ?

Wat invloed hebben kou en gebrek 

aan water op planten ?

Ontdek :

1. Elk experiment moet "eerlijk" zijn, zodat de 

resultaten betrouwbaar zijn, wat betekent dat alle 

factoren moeten hetzelfde blijven in alle gevallen, 

met uitzondering van degene die we kijken. Bij de 

behandeling van de "temperatuur factor", welke 

andere factoren werden gehouden hetzelfde?

Vele factoren hebben invloed op de groei van 

planten. In de volgende twee experimenten zullen we 

de meest belangrijke zien. Maar eerst laten we zien 

hoe kou invloed heb op planten en gebrek aan water.

Plantkunde laboratoriumLeer over :  

Benodigheden :
®- Engino  (STH81). 

- Boon zaden, watten, 2 doorzichtige glasen.

- Aarde en  water.

- Planten van vorigen experiment.

Werkwijze :

1. Om deze experiment uit te voeren moet je 

de bonen kiemen op hetzelfde manier als 

voorheen. Zo kun je zien hoe temperatuur 

invloed heb op de kieming van zaden.

2. Deze eperiment moet  “eerlijkr” zijn, dit 

betekent dat sommige factoren niet 

veranderen. Schrijf op welke het zijn in 

oefening  1, nadat je de stappen  3 en 4 

hieronder heeft gelezen.

3. Vul het onderkant van de twee glazen met 

watten en plaats 5 bonen in de eerste glas en  

5 extra bonen in de andere glas, boven op de 

watten.

4. Giet 30ml water in beide glazen, met 

gebruik van en van de bijgevoegde 

injectiespuit. Plaats daarna een glas in de 

broeikas en de andere glas in de ijskast. Schrij 

op in oefening 2 wat er is gebeurt, na 4 

dagen.

5. Om de volgende experiment uit te voeren, 

zullen we zien hoe water invloed op de 

planten heb. Haal de kleine potjes uit de 

pack en vul ze in met aarde. Daarna plaats 

de wortels van de al gegroeide boon en mais 

planten van vorige experiment in de aarde 

(een per pot). Je kunt meer potten gebruiken. 

6. Plaats de potten in de broeikas en plaats je 

broeikas in zonlicht. Geef water aan ieder 

plant, (behalve een van ieder soort), en open 

de broeikas regelmatig voor ventilatie. Na 4 

dagen, schrijf op wat je hebt ontdekt in 

oefening  3.

2. Schrijf op wat met de zaden die in de broeikas 

groeien in een warme omgeving) gebeurd  en in de 

ijskast (koud).

Zaden groeien 

in een warme 

omgeving 

Zaden groeien 

in een koude

omgeving

3. Schrijf op wat met de planten gebeurd die 

regelmatig water krijgen en zonder water.

Planten die 

regelmatig water

krijgen

Planten die

geen water

krijgen

injectiespuit 

inbregrepen
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Moeilijkheids graad 

Benodigheden :
®- Engino  (STH81) 

- Boon zaden (enkele kleuren ; bruin, wit, etc).

- Ma s zaden.ï

- Watten, 2 doorzichtige glazen en water.

Er bestaan twee belangrijke soorten zaden: 

monocotyle (bijv. maïs) en dicotyle (bijv. boon). De 

monocotyle heeft een zaad blad, terwijl de andere 

heeft twee. Volg het volgende experiment om het 

belang van dit onderscheid te leren.

Kieming

1. Bekijk de  ma s en boon zaden . Wat zijn de ï

verschillen en de vergelijkingen ? Welke is 

monocotyle en welke is dicotyle ? 

Wat zijn de verschillen tussen 

monocotyl en dycotulet zaden?

Hoe worden ze gekiemd ?

Ontdek :

Werkwijze :

1. vanuit instructies en bouw het serre 

model. Sluit de afdekplaten ook.

 2. Merk op dat de maïs en bonen zaden vers 

moeten zijn, niet gedroogd, anders zullen ze 

niet groeien. Vergelijk de twee soorten zaden 

in Oefening 1, met inbegrepen het 

onderscheid tussen monocotyle en dicotyl 

zaden hierboven vermeld.

 3. Vul de onderkant van de twee glazen met 

katoen. Plaats 10 maïs zaden in de eerste 

glas en 10 maïs zaden in de andere, op de 

top van de katoen (zie beeld).

4. Maak de wat met water, maar wees 

voorzichtig niet te veel te gebruiken. Plaats 

beide glazen in de kas en zet het ergens dat 

er veel zon, dus het blijft warm. Vernieuw 

water elke dag.

 5. Bekijk beide glazen elke 2-3 dagen en zie 

hoe de zaden groeien. Voltooi de tabel in 

oefening 2 voor elke fase.

6. Bewaar de planten zoals want je zult ze 

nodig hebben voor de volgende twee 

experimenten.

Plantkunde LaboratoriumLeer over :  

Ma s zadenï boon zaden

2. Vul deze tabel in met je aanmerkingen voor ieder 

kieming fasen. Bij voorbeeld, Hoe zien de wortels 

eruit ?

Fasen Ma  (monocotyl)ïs Boon (dicotyl)

1. wortel

2. stam

3. Bladen

De kleur is verschillend, de vorm en de grootte. De m ïa s 

zaden zijn monocotyle, en de boon zaden zijn dycotyle. 

Ma sï  heeft een zaad blad, terwijl de boon zaad er twee 

heeft.

Hetzelfde Hetzelfde

De factoren die hetzelfde blijven zijn  : soort zaden, 

water, zonlicht en zuurstof

De zaden groeien. De 

stam is gevormd en ze 

hebben een paar bladen  

en een gezonde wortel .

De zaden zijn nog niet 

gegroeid. De stem is niet 

gevormd en de kleine 

wortel is zwak.

De planten zijn niet 

voldoende gegroeid, en 

zijn geel.  Ze zien er zwak 

uit.

De planten gaan verder 

groeien en hebben een  

fvers groene kleur.  Ze 

zijn groter en hebben 

met bladeren.



Quiz

Controleer je kennis :Controleer wat je hebt geleerd.

Wat heeft invloed op de groei van planten ? 

Wat is fotosynthese ?

Wat is het leven cyclus van planten ?

Hoe belangrijk zijn planten ?

Hoe functionneer een broeikas ?

Oefening 1

a) Gebruik de onderstaande woorden om de 

plant diagram in te vullen

b) Noem 4 factoren die het groei van planten

be nvloed ï

zaad, knop, wortel, blad, 

bloem, vrucht, stam

Oefening 2

a) Beschrijf hoe fotosynthese werkt en teken een simpel diagram. 

b) Waarom is fotosynthese belangrijk voor dieren en leven op aarde in het algemeen ? 
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.................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

13 14  

Laten we verder gaan en bekijken naar twee extra 

factoren die invloed hebben op het groei van planten : 

zonlicht en zuurstof. Onthou dat alle factoren  ‘’eerlijk’’ 

worden gebruikt.

Invloed van zonlicht en zuurstof
Wat gebeurd er als planten gebrek 

hebben aan zonlicht of zuurstof  ?

Ontdek 

2. Je hebt waarschijnlijk ontdekt dat sommige 

planten die in het donker groeien draaien hun stam 

richting zonlicht. Weet je waarom en wat het 

genoemd is ? 

Moeilijksheid graad 

Leer over :  Plantkunde laboratorium

Benodigheden :
®- Engino  (STEM81). 

- De planten van vorige experiment.

- Een kunststof tas.

- Een zwart doek of een vel papier.

Werkwijze :

1. Nu zou je ongeveer 6 gezonde bonen 

planten, of 6 gezonde ma s planten moeten ï

hebben. Laten we nog twee elementen zien.

2.  Om de eerste experiment uit te voeren 

zullen we onderzoeken hoe zonlicht de 

groei van planten beïnvloed. Verdeel de 

installaties eveneens binnen de serre zodat 

elke dienblad zowel boon, mals graan 

installaties heeft.

3. Bedek 3/4 van de kas met een zwarte 

doek of papier op een zodanige wijze dat 9 

van de 12 potten niet in staat zal zijn om 

zonlicht te ontvangen.

4. op dezelfde periode, zou je een ander 

experiment moeten uitvoeren :  onderzoeken 

hoe lucht de groei van planten beïnvloedt. 

Wikkel een doorzichtige zak rond een pot die 

zonlicht heb.

5. Nu heb je 9 planten in het donker en 3 in 

het zonlicht, waarvan er een geen lucht heeft. 

Vergeet niet om alle 12 planten  regelmatig 

water te geven en ervoor te zorgen dat er 

geen zonlicht komt in de donkere gebied. 

Ook, maak een klein gaatje in de zak en sluit 

het snel .

6. na 4 dagen, schrijf je opmerkingen in  

oefeningen 1, 2 en 3.

3. Schrijf op wat met de planten gebeurt die lucht 

hebben  en met de andere planten die bedekt is met 

een zak (geen lucht).

Planten met lucht Planten zonder

lucht

1. Schrijf op wat er gebeurd met de planten groeien 

met zonlicht en de andere planten groeien in het 

donker.

Planten groeien

met zonlicht

Planten groeien

in het donker

twee dienbladen

met potten zijn

bijgevoegd

De planten zijn veel groter, 

met een rechte  stam. Ze 

lijken gezond en zijn groen.

De planten groeien richting 

zonlicht. Hun kleur is niet 

groen. 

Verse planten dankzij 

celademhaling. Zuurstof 

blijft in de zak maar de 

plant zal niet veel groeien 

door beperkt ruimte.

Verse en gezonden planten

Om hun voeding vooraden te verzamelen  via 

fotosynthese, gaan de planten de zonlicht opzoeken. Ze 

ontvormen en verlengen hun stam richting zonlicht. Het 

wordt “fototropie” genoemd.

knop

vrucht

stam

wortel

zaad

blad

bloem

zuurstof

water

zonlicht

aarde

Om te beginnen , vangt bladgroen de zonlicht en wordt 

gebruikt om water te delen in waterstof en zuurstof. Het 

zuurstof is losgelaten terwijl waterstof in andere soorten 

verandert. Daarna worden de huidmondjes van de 

bladeren opgenomen door kooldioxide die deze stoffen 

samen aansluit. Dit wordt glucose genoemd. 

Planten zorgen voor een schone lucht van giftig gassen, zoals kooldioxide. Ze verzetten het in zuurstof 

om leve op aarde te dragen.

zonlicht

kool
dioxide

zuurstof

water


