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De avonturiersOpdrachten-boekje

Materi’oh !
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[10+]

Dit opdrachtenboekje behoort tot 

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Team 

Naam van de school

Hierin vind je alle opdrachten die je met de hulp van je leerkracht in het Pass moet

uitvoeren. Hij of zij zal je uitleggen in welke volgorde je de opdrachten moet afwerken.

Klaar voor het avontuur ?

Dit teken in je opdrachtenboekje geeft aan dat er uitleg komt over de plaats

van de proeven. Op de tentoonstelling zie je ze ook op de vloer bij de proeven 

die bij deze opdrachten horen.

Soms is het silhouetten van voorwerpen te vinden op de muur.

Het geeft aan dat de vragen bestemd zijn voor kinderen van 10 jaar of ouder.

Veel plezier !       Het animatieteam

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!
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Opdracht 1 I Isoleren of geleiden, aan jou de keuze !

Deze opdracht speelt zich af in de oranje zone van de tentoonstelling. 
Afspraak aan de zuil met als titel “de wonderlijke lamp”.

Volg de instructies en test de materialen uit om te weten of ze elektriciteit doorlaten 
of niet. Omcirkel de materialen die de elektrische stroom doorlaten. 
Ze worden geleiders genoemd.

hout         kope         aluminium         messing         inox         PVC         plexiglas         hars

Wat noemt men een isolerend materiaal ?
>

Geef minstens één voorbeeld van een isolerend materiaal :
>

Vlak ernaast staat de zuil “Warm noch koud”.

Je hebt het zopas gemerkt : bepaalde materialen geleiden de elektriciteit, andere niet.
Zo geleiden sommige onder hen ook de warmte en andere niet.
Raak de verschillende materialen aan en zie wat er gebeurt.

Welke materialen laten de warmte het best door ?
>

Welke zijn de materialen die de warmte het minst goed doorlaten ?
>

Welk materiaal krijgt de voorkeur voor het maken van een radiator ?
>

Wanneer je een warm bord draagt, wat gebruik je dan om je handen niet te verbranden ?
>   

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!



Opdracht 2 I Specifieke eigenschappen

Ga naar de oranje zone om deze opdracht uit te voeren.  
Zoek de 3 ballen die aan het plafond hangen.

Al deze ballen zijn even groot. Maar wegen ze even veel ? Trek aan de handvaten om daar 
achter te komen.

> De zwaarste bal is deze die de      bevat.

Kan je een materiaal noemen dat nog zwaarder zou zijn voor hetzelfde volume ?
>  

Kan je ook de volgende vraag beantwoorden ?
Als ze allemaal even veel zouden wegen, welke bal zou dan het meeste plaats innemen ?
>  

Draai je naar de zuil “een zeer aantrekkelijk materiaal”.

Speel per 2. Probeer met behulp van de magneetstaven 5 schijven uit eenzelfde 
materiaal op één lijn te krijgen.

Welke schijven worden aangetrokken door de magneet ?  
>

Hoe heet dit fenomeen ? 
>

Van welk materiaal zijn de schijven die op de eerste gelijken, maar die niet worden 
aangetrokken door de magneet ?  
>

Draai om en vind het experiment genoemd “Het is opgeblazen !”

Met het stuur, probeer het balletje door de buis te krijgen.

Lukt het ?  >

Druk nu gedurende 5 seconden op de knop.

Lukt het nu ?  >

Wat gebeurt er volgens jou ? 
>

Dat fenomeen wordt genoemd “de uitzetting”.
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Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

[10+]
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Opdracht 3 I Ze hebben superkrachten !
In hun laboratoria ontwikkelen onderzoekers nieuwe materialen die zeer nuttig zijn 
voor ons.

Zoek in de blauwe zone van de tentoonstelling het grote silhouet van  
het menselijk lichaam.

Wanneer een ledemaat of een orgaan van ons lichaam beschadigd is geraakt of niet 
meer naar behoren functioneert, kunnen ze vervangen of hersteld worden met bijzondere 
materialen : dat is wat men een prothese noemt.
Probeer, om er meer over te weten te komen, de verschillende elementen te verbinden !
Druk op een plaats van het lichaam en vind de prothese die ermee overeenstemt.

Schrijf nu in elk van de 3 delen (het hoofd, de romp, de benen) van het silhouet hiernaast, 
een element of een orgaan dat vervangen kan worden door een prothese. 
Schrijf ook van welk materiaal deze prothese gemaakt kan zijn.

Zoek, nog steeds in het blauwe gedeelte, de waterzuil.

Bekijk de Gore-tex binnenin en beantwoord de vragen :

laat hij lucht door    ja neen

laat hij regen door    ja neen

laat hij zweet door    ja nee

Ken je voorwerpen die gemaakt zijn van dit materiaal 
> 

 

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Opdracht 4 I Grondstoffen

Zoek een haardroger op de muur met voorwerpen.  
En ga naar de dichtstbijzijnde computer.

Zoek door tegelijk naar de muur en de silhouetten op de computer te kijken, de houten 
voorwerpen. 
> 

Zoek daarna van welk materiaal de andere voorwerpen vervaardigd zijn : van papier ? 
Van glas ? Van metaal ? Van plastiek ?

Twee silhouetten stemden met geen enkel materiaal overeen. Ken je deze voorwerpen ?
> 

Vinyl is een bijzondere chemische stof die gemaakt wordt op basis van aardolie.

Zoek op de muur met voorwerpen de band en het racket, en ga dan naar 
de computer ertegenover.

Los het raadsel op door op het juiste voorwerp te klikken : “Ik heb 2 armen en geen 
voeten.” Wie ben ik ?
Bekijk de film over de fabricage van dit voorwerp van A tot Z.

Leg het uit in je eigen woorden en vermeld daarbij ten minste 5 stappen :
>  1 

 
2 
 
3 
 
4 
 
5

Kan je het voorwerp vinden dat overeenstemt met het volgende raadsel ? 
En de andere ? Je kunt ook de geschiedenis achter hun fabricage bekijken...
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Opdracht 5 I Recyclage : ontelbare levens

Zoek in het gele gedeelte de zone met meerdere schermen.

Weet je wat er gebeurt met je oude koelkast als je die niet meer gebruikt ?
Klik op het beeld van Karst de koelkast en maak de juiste keuzes om dat te weten 
te komen.

Waar kan je ermee terecht als hij niet meer werkt ?
>

Waar wordt hij dan naartoe gebracht ?
>

Wat wordt er eerst uitgehaald ?
>

Daarna worden de kunststoffen en de metalen vermalen tot kleine stukken.  
Met welke techniek worden ze dan gesorteerd? Leg het uit in een paar woorden.
>

Dat is één van de manieren om onze versleten toestellen te recycleren.

Weet je wat men kan maken van ander afval ?

Test hiernaast de afvalmemory uit.

Zoek de juiste paren en je zult het leven in kleur zien !

Van welk afval worden autootjes gemaakt ? 
>

En de rolletjes toiletpapier ?
>

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!

Voor de opdracht

C'est ici! Het is hier!
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Opdracht 6 I Geschiedenis achter de voorwerpen

Kijk goed naar de muur met voorwerpen en zoek het vergrootglas, niet 
ver van het paardenzadel. Ga naar de computer die ertegenover staat.

Los volgend raadsel op door op het juiste voorwerp te klikken : “Men gebruikt mij 
steeds per 2. Wie ben ik ?”

>

Luister naar onze geschiedenis...
Hoe oud is de eerste schoen ?

Noem 3 verschillende schoenen en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt. 
1 
 
2 
 
3 

Heb je een scherpziend oog ? Hoeveel verschillende soorten schoenen tel je op de muur 
met voorwerpen ? 
>  

Zoek op de muur met voorwerpen de rollers onder de rode stoel. 
Ze behoren tot de nieuwste voorwerpen.

Op de dichtsbijzijnde computer, klik op het gezondheidsicoon en antwoord : 
“Je draagt ons per twee, elke dag... Wie zijn wij ?”
> 

Ze bestaan uit nanodeeltjes. 
Wat betekent dat ? Om dat te weten, doe de koptelefoon aan en luister naar de vraag  
die Eleanore stelt aan David, onderzoeker aan de universiteit.
> 

Luister ook naar de vragen die Eleanore aan Romain kies het thema “milieu” door op 
het gras te klikken en vindt de zonnepanelen. 
Dankzij wat maken zonnepanelen elektriciteit ?
> 

[10+]

[10+]
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Uitdaging I 
De juiste materialen voor het juiste voorwerp

Ga bij uw leeraar / leerares om dit opdracht te doen.
Vind deze voorwerpen op de tentoonstelling terug en kijk ze aandachtig.





Met de steun 
van de EFRO


