
 

Ideeën om thuis te doen 
 
Hieronder zijn de opdrachten uit de voorbereidende en verwerkingsles verzameld bij 
het programma Knetterende Elektriciteit. Op de website van Teylers Museum 
(Ontdek het museum) zijn vrijwel alle objecten digitaal gefotografeerd en vindbaar. 
Zo kan iedereen zijn eigen bezoek aan het museum vormgeven en daaromheen 
onderstaande lesideeën gebruiken. 
 
Knetterende Elektriciteit: over (statische) elektriciteit 
Voor kinderen in groep 7 & 8 
 

a. Leerdoelen 
- kennis maken met elektriciteit; 
- zelf onderzoek doen naar elektriciteit. 

b. Tijd 
De totale duur van alle opdrachten samen is maximaal 125 minuten. 

c. Opdrachten 
i. Wat is (statische) elektriciteit? 

Woordweb: 
(Knetterende) Elektriciteit wordt het centrale woord en daaromheen komen de woorden waar 
de kinderen opkomen als ze denken aan (knetterende) elektriciteit. 
Filmpjes: 
De eerste link is een aflevering van het programma Full Proof en de tweede van Het Klokhuis, 
dat gedeeltelijk in Teylers Museum is opgenomen. Beide filmpjes duren zo’n 20 minuten. Het 
derde filmpje is een kort fragment over Volta (2:40 minuten) en het laatste filmpje gaat over 
het ontstaan van elektriciteit (1:20 minuten). 
 
Links websites: 
- http://www.schooltv.nl/video/full-proof-statische-elektriciteit/#q=elektriciteit 
- http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-magische-proefjes/#q=statische%20elektriciteit 
- http://www.schooltv.nl/video/wie-was-alessandro-volta-uitvinder-van-de-
batterij/#q=statische%20elektriciteit 
- http://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-elektriciteit-het-verschijnsel-elektriciteit-
was-al-bij-de-oude-grieken-bekend/ 
 

ii. Onderzoek doen naar (statische) elektriciteit 
De proefjes komen van de volgende websites: 
www.proefjes.nl en http://www.doedeklik.be/doen/doe-opdrachten 
 
Op deze websites staan allerlei aanvullende informatie en nog veel meer proefjes. Op de 
eerste website is bij ieder proefje ook een werkblad beschikbaar. 
Hieronder een korte uitleg van de proefjes: 
 
- ‘Statische aantrekkingskracht’ 
benodigdheden: ballon, leeg blikje frisdrank, gladde tafel, droog haar. 
- blaas een ballon op en knoop deze dicht 
- leg het lege blikje voor je op tafel 
- wat gebeurt er? 
- wrijf nu de ballon over je haar (of wollen trui) 
- houd de ballon naast het blikje, NIET ertegenaan 
- wat gebeurt er? 
- hoe komt dat? 



 

- ‘Peper en zout’ 
benodigdheden: fijne peper, grof zout, ballon, tafel, droog haar. 
- blaas een ballon op en knoop deze dicht 
- strooi wat zout en peper op tafel 
- wrijf de ballon over je haar (of wollen trui) 
- hou de ballon zo’n 5 centimeter boven de peper en het zout 
- wat gebeurt er? 
- hoe komt dat? 
- ‘Brandende lamp’ 
benodigdheden: ballon, spaarlamp, droog haar, donkere ruimte. 
- blaas de ballon op en knoop deze dicht 
- ga in een donkere kamer staan 
- houd de spaarlamp vast in je ene hand en de ballon in je andere hand 
- wrijf de ballon heel snel over je haar en breng deze heel traag naar de spaarlamp en kijk 
goed naar de lamp 
- houd de ballon tegen het glazen deel van de spaarlamp 
- wat gebeurt er? 
- hoe komt dat? 
 
- ‘Slangen bezweren’ 
benodigdheden: keukenpapier, schaar, pvc-buisje (of iets anders van plastic zoals een 
balpen, liniaal, kam) 
- knip de keukenrol uit in een spiraal. Hoe dunner de spiraal, hoe beter het resultaat. 
- wrijf de pvc-buis (of balpen, liniaal, kam) over je haar (of wollen trui) 
- houd de buis nu boven het midden van de spiraal 
- wat gebeurt er? 
- hoe komt dat? 
 

iii. Opdrachten in de bijlage 
Statische en dynamische elektriciteit: 
In deze opdracht geven de kinderen in een schema aan of de afbeelding te maken heeft met 
statische of dynamische elektriciteit en hoe de elektriciteit ontstaat. Voor dit laatste zijn 
woorden gegeven waar ze uit kunnen kiezen. 
 
Statische elektriciteit is een elektriciteitssoort die zich niet verplaatst. Bijvoorbeeld: in 
onweerswolken groeit statische elektriciteit aan en de bliksem is de ontlading.  
Het langs elkaar wrijven van bepaalde materialen kan statische elektriciteit opwekken. Denk 
bijvoorbeeld aan een trui die je over je hoofd uittrekt en die knettert.  
Dynamische elektriciteit is een stroming van elektriciteit door een metaaldraad, zoals bij 
elektrische apparaten waarbij de stekker in het stopcontact zit. Maar ook apparaten die op 
batterijen werken vallen onder dynamische elektriciteit. 
 
Uitvinders: 
In deze opdracht zoeken de kinderen met behulp van internet wie de uitvinders zijn, wat ze 
uitgevonden hebben, wanneer en hoe. In het liggende schema worden plaatjes geplakt en 
antwoorden geschreven. De bijbehorende plaatjes die uitgeknipt moeten worden, staan op de 
pagina erna.  
 
Bijlage 
 
Schema: Statische en dynamische elektriciteit 
- Zet in de kolom achter de afbeelding of ceze te maken heeft met statische of dynamische 
elektriciteit. 
- Zet in de derde kolom hoe de elektriciteit ontstaat. Kies uit:   
Wrijving / Zon / Batterij / Dynamo / Stroom  (Wrijving kan meer keren gebruikt worden) 



 

 
 
 
 
 

Afbeelding Statisch of Dynamisch? Hoe ontstaat de elektriciteit? 

Afbeelding Statisch of Dynamisch? Hoe ontstaat de elektriciteit? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


