Les 1 - Balans
In deze les maak je een balans.
Een balans is een soort weegschaal. Hij lijkt op een wip.
Je kunt er gewichtjes op leggen. Links en rechts.
Soms is de balans in evenwicht. En soms ook niet.
Hoe zou dat komen?

Wat heb je nodig?






Plastic buisje
Houten latje
Lineaal
Potlood
4 stuivers
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Maken!
1. Zet een streepje in het midden van het latje.
Let op: Gebruik je lineaal.

2. Pak de linkerkant van het latje.
3. Zet een puntje op 1 cm van de rand.
A

4. Schrijf de letter A
1

2

3

4

5. Zet een puntje op 5 cm van de rand.
6. Schrijf de letter B
A
4

5

B

7 8

6

7. Pak de rechterkant van het latje.
8. Zet een puntje op 1 cm van de rand.
C
9. Schrijf de letter C
1

2

3

4

10.Zet een puntje op 5 cm van de rand.
11.Schrijf de letter D

D
4

5

6

C

7 8

12.Leg het latje op het plastic buisje
Let op: Het streepje moet in het midden!
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Onderzoeken!
1. Leg je vinger op het streepje.
2. Leg 1 stuiver op de letter A
3. Leg 2 stuivers op de letter C
4. Laat je vinger los. Wat gebeurt er?
.................................................................................
.................................................................................
5. Hoe denk je dat dat komt?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Proefje 2
1. Leg je vinger op het streepje.
2. Leg 1 stuiver op de letter A
3. Leg 2 stuivers op de letter D
4. Laat je vinger los. Wat gebeurt er?
.................................................................................
.................................................................................
5. Hoe denk je dat dat komt?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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Proefje 3
1. Leg je vinger op het streepje.
2. Leg 2 stuivers op de letter A
3. Leg 2 stuivers op de letter D
4. Laat je vinger los. Wat gebeurt er?
.................................................................................
.................................................................................
5. Hoe denk je dat dat komt?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Einde
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