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3.4
Thuiswerkles uit De Techniek Torens, groep 3/4:

Allerlei batterijen

Beste ouder,

Op de volgende bladzijden vindt u de thuiswerkles: 3.4 Allerlei batterijen.
U vindt hier:
1. De fotokaart bij les 3.4 Allerlei batterijen. Hierop staan de spullen die u nodig heeft 

om deze les uit te voeren. U kunt diverse soorten batterijen die u in huis heeft hiervoor 
gebruiken. 

2. Het leerkrachtenblad met daarop:
• De thema’s & leerdomeinen van deze les
• De omschrijving van de lesactiviteit 
• De leerdoelen op het gebied van Wetenschap & Techniek van deze lesactiviteit
• De eventuele voorbereiding voor deze les
• De leergebiedoverstijgende leerdoelen

3. De leerlingenlesbladen met de lesuitleg en -instructies voor de leerlingen.

Bij De Techniek Torens is een digitale leeromgeving beschikbaar: www.ckcportal.com.
In deze portal vinden leerkrachten en leerlingen achtergrondinformatie, filmpjes en verdie-
pingsstof bij de lessen. Bij de laatste opdracht van deze thuiswerkles wordt de leerlingen-
portal ook gebruikt.  
Hierbij de instructies voor het inloggen in die portal:
• Ga naar www.ckcportal.com,
• Ga naar de linkerkolom ‘voor de leerlingen’; klik op de groene knop ‘Inloggen leerling’,
• Vul de 6-cijferige inlogcode 920799 in. Klik dan op de groene knop ‘Login’,
• Klik op het logo van De Techniek Torens en kies voor ‘De Techniek Torens groep 3’,
• Kies dan bij ‘Lessen’ voor: 3.4 Allerlei batterijen.

We wensen u veel lesplezier met de les 3.4 Allerlei batterijen

Hartelijke groet van het team van Creative Kids Concepts,
www.creativekidsconcepts.com/detechniektorens

NB: de meeste mensen zullen de materialen die nodig zijn voor deze lesactiviteit wel in huis 
hebben. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kunt u ze waarschijnlijk gemakkelijk (even-
tueel online) kopen bij een bouwmarkt, supermarkt, Hema of Action. 

Let op! Onze webshop (www.ckcwebshop.com) is niet toegankelijk voor particulieren; deze 
is alleen beschikbaar voor basisscholen.
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Allerlei batterijen3.4

Wat heb je nodig?
Uit de leskist:
• 4 oplaadbare penlites
• 1 Batterij oplader
• 1 Batterijtester
• 2 AA penlite batterijen
• 1 staafbatterij 1,5 V
• 1 platte batterij 4,5 V
• 1 blokbatterij, 9V
• 2 knoopbatterijen
• 4 snoertjes met krokodillen klem
• 2 fittingen
• 1 Zaklamp
• 1 potje voor E10 lampjes met:

• 2 witte lampjes E10
• 1 rood lampje E10
• 1 geel lampje E10
• 1 groen lampje E10

Fotokaart (voor- en achterzijde) die de inhoud en context van deze les toont:
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Allerlei batterijen3.4
Leerkrachten lesblad 2 - 4 kinderen | les 3.4

Thema(‘s) / Domein(en): 
Stroom, elektriciteit, 
Communicatie, (duurzame) 
energie, Domein B.

Activiteit: 
Kinderen bekijken en testen  
verschillende soorten batterijen.
Ze maken hiervoor een eenvoudig  
stroomcircuit. Ze leren over 
oplaadbare batterijen.

Doel(en) van de activiteit: 
• Ervaring opdoen met batterijen en de verschillende verschijningsvormen van batterijen ontdekken.
• Heroplaadbare batterijen gebruiken en opladen. Een oplaadapparaat gebruiken. 
• Zelf een lampje laten branden op een batterij: eenvoudig stroomcircuit maken.
• Kennis nemen van de noodzaak tot het gescheiden weggooien van batterijen (Stibat- of Bebat informatie).

Voorbereiding door leerkracht of begeleider: 
Maak kopieën van de 4 lesbrieven, zodat de kinderen die samen kunnen invullen. Voor de leerlingen die nog 
onvoldoende kunnen lezen en schrijven, moet deze lesactiviteit volledig begeleid worden. Deze les is eventueel 
ook geschikt voor kinderen die in groep 4 of 5 zitten. Ook kan gekozen worden om oudere leerlingen met jongere 
leerlingen te laten samenwerken bij deze les. In dat geval kunnen de oudere leerklingen het lees- en schrijfwerk doen.

Lesverloop: 
• Kinderen doorlopen de lesbrieven en geven antwoord op de vragen op de kopieerbladen.
• Ze testen enkele batterijen uit de leskist (zijn ze nog vol)?
• Ze gaan kijken of zij een lampje kunnen laten branden met een batterij en ze laden batterijen op met een 

batterijenoplader.
• Tenslotte lezen ze over de recycling van batterijen. Lege batterijen: lever ze in!

Deze les is tevens bevorderlijk voor:
• Begrijpend lezen.
• Schrijven.
• Kinderen onderzoeken samen.
• Kinderen overleggen samen en vullen elkaar aan.
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Allerlei batterijen3.4
Leerlingen lesblad  
2 - 4 kinderen | les 3.4

Wat heb je nodig?

Uit de leskist:
• 4 oplaadbare penlites
• Batterij oplader
• Batterij tester
• 2 AA penlite batterijen
• 1 staafbatterij 1,2 V
• 1 platte batterij 4,5 V
• 1 blokbatterij 9 V
• 1 knoopbatterij

Wat gaan jullie doen?
Bekijk de spullen in de leskist. Pak de lesbrieven erbij met de vragen. Lees de vragen om de beurt 
aan elkaar voor. Overleg samen welke antwoorden jullie gaan opschrijven. Om de beurt schrijft 
iemand het antwoord op. 

Als jullie klaar zijn, doe dan alles weer netjes terug in de leskist.  
Zorg dat er geen batterijen meer in de oplader zitten of in de batterijentester.

• 4 snoertjes met krokodillen klem
• 2 fittingen
• 1 potje met E10 lampjes:

 » 2 witte lampjes E10
 » 1 rood lampje E10
 » 1 geel lampje E10
 » 1 groen lampje E10

• Zaklamp
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Vraag 1:
Bekijk de onderstaande apparaten. Hoe heten deze apparaten? Schrijf (om de beurt) de naam 
erbij. Bespreek samen of er een batterij in zit, of dat het apparaat met een snoer en een stekker 
stroom uit het stopcontact moet hebben. Schrijf dat bij ieder plaatje (om de beurt).

Allerlei batterijen3.4
- Kopieerblad lesbrief 1 -
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Vraag 2:
Batterijen zijn er in veel soorten. De ene batterij is krachtiger dan de andere. Op de batterij staat 
altijd een vermelding van het voltage (Volt). Hoe hoger het voltage, hoe meer kracht de batterij 
heeft.

Leg de batterijen uit de leskist op volgorde van voltage: van het minste Volt naar het meeste Volt. 
Trek de batterijen om met een potlood en schrijf het voltage (Volt) erin, zodat je straks nog kunt 
zien welke batterij waar lag.

Allerlei batterijen3.4
- Kopieerblad lesbrief 2 -
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Brandt het lampje? Ja / Nee Brandt het lampje? Ja / Nee

Brandt het lampje? Ja / Nee

Bekijk nog eens goed waar de plus en de min 
van de batterijen zitten bij de batterijen die 
samen het lampje hebben laten branden.

Vraag 3: 
Elke batterij heeft ook een plus (+) pool en een min (-) pool. Als je een batterij in een apparaat 
stopt, moet je hem er wel op de goede manier instoppen. Kijk bijvoorbeeld eens in de 
batterijtester. Op de plastic binnenkant staat aangegeven hoe de batterijen erin gelegd moeten 
worden om ze te kunnen testen. Er staat een (+) en een (-).

Kijk nu samen eens op alle batterijen uit de leskist. Waar zit de plus en waar zit de min?

Vraag 4:
Soms heb je wel 2 batterijen (of 4 of 6) nodig om één apparaat te kunnen laten werken. Op welke 
manier moet je die 2 batterijen dan naast elkaar plaatsen? Probeer dat hieronder eens uit met 2 
Penlite batterijen.
• Leg de batterijen neer zoals ze hieronder getekend staat; gebruik 2 elektriciteitssnoertjes en 

een lampje. 
• Bij welk tekeningetje gaat het lampje branden? Schrijf het eronder. Als het lampje brandt zitten 

de plussen en de minnen goed.

Allerlei batterijen3.4
- Kopieerblad lesbrief 3 -



0419 De Techniek Torens ®, © Virginie Gmelich Meijling - van Dooren 2019, in licentie gegeven aan Creative Kids Concepts B.V. 8

Vraag 5:
In de leskist zit een apparaat waarmee je kunt meten of er nog veel kracht in een batterij zit. 
Want: batterijen raken leeg als je ze gebruikt. Test nu samen alle batterijen uit de leskist met dit 
apparaatje.

Vraag ook eens aan de leerkracht of er nog wat dingen in de klas staan, waarvan de batterijen 
moeten worden gecontroleerd (bijvoorbeeld een klok). 

En? Hoeveel batterijen zijn er leeg? Hoeveel zijn er zwak?
En hoeveel batterijen zijn er nog helemaal vol?

Vraag 6:
In de leskist zit ook een batterijenoplader. Maak het opladertje eens open. Dan zie je dat je hierin 
dunne penlite-batterijen kunt opladen.

Let op: alleen oplaadbare batterijen kunnen hiermee worden opgeladen.

Kijk nu in de leskist, dan zie je:

• Gewone penlite-batterijen (alkaline). Die kun je niet opladen.
• Oplaadbare penlite-batterijen, ook wel aangeduid met de Engelse woorden 'rechargeable 

battery' (dit betekent: oplaadbaar). Deze batterijen kun je wel opnieuw opladen.

Hoe moeten de batterijen in de oplader? Denk aan plus (+) en min (-)! 

Opdracht:
Check eens met de batterijtester (uit vraag 5) of de oplaadbare batterijen nog voldoende vol 
zitten. Als je ze nog wat wilt opladen, stop ze dan in de batterijlader. Vraag de leerkracht om de 
batterijlader in het stopcontact te (helpen) steken.

Vraag 7:
Bekijk samen de website www.legebatterijen.nl. Je vindt de link via de digitale leeromgeving bij 
deze les op www.ckcportal.com. Je kunt daarvoor bij deze thuiswerkles (tijdelijk) de volgende 
inlogcode gebruiken: 920799.

Bespreek dan samen:
• Wat vinden de mensen van Stibat (de makers van de website 'legebatterijen.nl') belangrijk,  

denk je?
• Waarom is dat belangrijk?
• Vinden jullie dat ook belangrijk?
• Wat doen jouw ouders (en jijzelf) met lege batterijen? 
• Hebben jullie thuis een plekje waar jullie de lege batterijen verzamelen? En op school?
• Kijk eens waar je de lege batterijen kunt inleveren. Maak een lijstje met de inlever-plaatsen die 

jij kent in jouw omgeving.

Allerlei batterijen3.4
- Kopieerblad lesbrief 4-


