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5  Bedenk hoe je deze energie kunt gebruiken in het  
  dagelijks leven.

6  Zijn er nog andere vormen van energie die je uit de  
  zon kan halen en hoe doe je dat?

DE ZONNEMOLEN

" Phi was bezig haar 
Zonlicht-recycelaar 
iets beter af te 

stellen en bedacht zich dat je 
zoveel met de zon kan doen. Ze 
wist een leuk proefje om een 
zonnemolen te maken, maar 
met een paar seconden zonlicht 
per dag ging de molen nooit 
werken."

Doel
In dit proefje gebruiken we de warmte-energie van de 
zon om iets te laten bewegen.

Nodig:
- lucifer
- 4 strookjes aluminiumfolie van 3 cm bij 3,5 cm
- lijm
- schaar
- zwarte watervaste stift
- satéstokje of potlood
- jampot
- stukje dunne draad

Vragen:
1  Hoe komt het dat de molen begint te draaien?

2  Maakt het uit als je de stukjes aluminiumfolie   
  kleiner of groter maakt?

3  Maakt het uit wat voor weer het is?

4  Wat voor soort energie heb je opgewekt met de  
  zon?

Zo doe je dat
A   Kleur 2 van de strookjes aluminiumfolie met de  
  zwarte watervaste stift aan beide kanten zwart.
B   Plak de aluminiumstukjes, afwisselend met een   
  zwarte en een zilveren kleur, aan de lucifer. Houd de  
  kop van de lucifer boven, zoals je hierboven ziet.
C   Plak het dunne draadje aan de kop van de lucifer.
D   Maak het draadje aan het satéstokje of potlood  
  vast.
E   Hang de zonnemolen in de jampot en zorg dat deze 
  recht hangt en de bodem niet raakt.
F   Zet de jampot met de molen in de zon.
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EUFELIA'S DANS

" Als Eppi en Phi buiten in het zonnetje zitten te 
genieten van een glaasje limonade, wil Eppi 
meer weten over het Stiefmens en Eufelia. Even 

wil Phi niet herinnerd worden aan deze nare periode,  
maar ze begrijpt dat Eppi dit wil weten. Langzaam begint 
Phi te vertellen en ineens schiet haar een leuk verhaal over 
haar en Eufelia binnen. ‘Ik heb een keer insecten gezocht en 
in een potje bewaard,' begint Phi, ‘en toen het Eufelia sliep 
heb ik ze in haar jurk gedaan.’ Eppi begint nu al te lachen. 
‘En toen ze de jurk aandeed, vroeg ze: ‘Wat kriebelt er zo?’ 
en toen ze zag wat het waren, schrok ze. Eufelia begon toen 
wild op en neer te springen. Het leek wel een gekke nieuwe 
dans.’ Phi en Eppi schateren van het lachen."

Doel
We laten Eufelia op twee manieren bewegen. Met jouw 
eigen bewegingsenergie.

Nodig voor de trekpop:
- Eufelia
-  6 splitpennen
-  schaar
-  touw

Zo doe je dat
A  Knip alle delen uit en prik de gaatjes door.
B  Met de grote gaatjes verbind je de armen en benen   
  door er splitpennen doorheen te doen.
C  De kleine gaatjes zijn om de touwtjes aan de   
  achterkant te bevestigen,  zodat je Eufelia kan laten  
  bewegen. Zorg ervoor dat je maar aan één touwtje  
  hoeft te trekken om de armen en benen van   
  Eufelia de lucht in te krijgen.

Vragen:
7  Waar gebruik je bewegingsenergie nog meer voor  
  in het dagelijks leven?

8  Kan je bewegingsenergie omzetten in andere   
  energie? Zo ja, noem dan wat voorbeelden.

We zijn nog niet klaar met Eufelia! Op de volgende bladzijde gaan we een eigen 
elektromagneet bouwen en Eufelia door middel van elektriciteit laten bewegen!
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11  Wat gebeurt er als je meer paperclips aan Eufelia  
  vastmaakt?

12  Bedenk waar je een elektromagneet allemaal voor  
  kan gebruiken.
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Vragen:
9   Verklaar waardoor Eufelia inderdaad lijkt te dansen.

10  Wat is het effect als je Eufelia nog meer versiert en  
  aankleedt?

Nodig voor de elektromagneet:
-  elektromagneet Eufelia
-  1 stalen spijker
-  elektrische draad van 4m lang
- 1 batterij
-  een striptang
-  ijzerdraad
-  een elastiekje
-  paperclips
-  zacht blijvende klei (bijvoorbeeld play-doh)

Zo doe je dat 
A  Download de afbeelding van de magneet Eufelia 
van    website.
B  Plak de afbeelding op stevig karton en knip Eufelia  
  uit. 
C  Maak de handen en schoenen vast met paperclips.

D  Plak aan de bovenkant een elastiekje met plakband  
  vast.
E   Buig het ijzerdraadje en prik dit in een hompje   
  zachtblijvende klei, zodat het stevig blijft staan.
F   Maak de magneet. Wikkel het koperdraad strak rond  
  de spijker. Wikkel van boven naar beneden en   
  weer terug in drie lagen. Zorg dat er geen gaten  
  tussen zitten.
G  Strip de uiteinden van de draad met een schaar of  
  een striptang.
H  Druk ook de spijker in het hompje zachtblijvende klei  
  onder het metalen haakje.
I  Hang het poppetje met een elastiekje aan het   
  ijzerdraad tot net boven de elektromagneet.
J  Laat je poppetje dansen door één draadeinde aan de  
  batterij vast te maken en het andere uiteinde tegen  
  de batterij aan te drukken. 
  Elke keer als je de batterij aanraakt met het andere  
  draadeinde, gaat je magneet aan. Als de verbinding is  
  verbroken doet de magneet het niet meer.
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DE BALLON MET AANTREKKINGS-
KRACHT

" Als Snottertje ineens door de kamer begint te 
rennen, staan haar haren rechtovereind. Ze 
jammert zachtjes. Dit is niet leuk, haar haren 

schieten alle kanten op. Eppi weet haar snel te pakken en te 
kalmeren. ‘Wat is er nou allemaal aan de hand?’ vraagt hij. 
‘Dat is statische elektriciteit,' zegt de vader van Phi. Eppi 
begrijpt het niet. ‘Zal ik proberen uit te leggen hoe het 
werkt?’ vraagt Phi. ‘Dan hebben we wel een aantal dingen 
nodig.’

Doel
Wek zelf elektriciteit op en laat een leeg blikje bewegen.

Nodig:
-  leeg blikje
-  een ballon
-  een hoofd met schoon droog haar

Zo doe je dat
A  Leg het blikje op een gladde ondergrond.
B  Blaas de ballon op en wrijf deze, ongeveer 10  
  seconden, snel over het hoofd met schoon droog  
  haar.
C  Houd de ballon direct daarna naast het blikje,   
  zonder het blikje met de ballon aan te raken.

Vragen:
13 Wat gebeurt er?

14 Waarom denk je dat dit gebeurt?

15 Heeft de lengte van het hoofdhaar effect op de   
  statische lading?

*
Je kunt zelfs objecten laten vliegen 
met statische elektriciteit. 
Kijk op de website
www.dewereldvanphi.nl voor het 
proefje 'zwevende kerstversiering'.
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Granna’s verlichte huis

'

Doel 
In deze proef gaan we elektriciteit opwekken met 
onverwachte bronnen, namelijk citroenen of aardappelen.

Vooraf
Zet Granna’s huis in elkaar. 
Volg het instructieblad en de nummertjes of kijk goed naar 
het instructiefilmpje op de website.
Knip de raampjes van het huisje open, zodat je ze naar 
buiten kan vouwen (dus niet helemaal wegknippen).

Nodig: 
-  4 citroenen, goed sappig en een beetje onrijp
-  4 koperen staafjes aan de bovenkant omgebogen
-  4 stukjes gestripte elektriciteitskabel
-  4 gegalvaniseerde spijkers: deze zijn met zink bekleed
- Een LED-lampje

Zo doe je dat 
A  Rol de citroen even over de tafel om het sap los te  
  maken.
B  Steek in elke citoen een spijker en een koperstaafje  
  en zorg dat de spijker en het koper elkaar niet raken.
C  Met een stukje gestripte elektriciteitskabel verbind je  
  het koperstaafje van de ene citroen aan de spijker  
  van de andere citroen. Zo verbind je alle vier de  
  citroenen met elkaar.
D  De spijker van de eerste citroen en het koperstaafje  
  van de laatste citroen verbind je met het LED-lampje.  
  Voordat je dat kan doen, trek je de pootjes van het  
  lampje voorzichtig uit elkaar en draai je om beide  
  pootjes een stukje draad.
E   Schuif het lampje via een van de gaatjes aan de  
  onderkant van het huisje naar binnen. Verbind de  
  draadjes met de spijker en het koperstaafje.
F  Kijk via de raamjes naar binnen... Brandt het licht?

" 'Granna?’ vraagt Phi als ze 
weer eens op bezoek is bij 
haar grootmoeder. ‘Mag ik 

een lampje aansteken om het wat 
gezelliger te maken?’ Granna komt 
net de keuken uitlopen met een 
dienblad met daarop twee verse 
kopjes thee en een paar lekkere 
koekjes. ‘Natuurlijk lieverd,’ zegt 
ze. 'Ga je gang.’ Phi laat zich dit 
geen twee keer zeggen en ze laat 
zien wat ze onlangs allemaal heeft 
geleerd."

! Elektriciteit stroomt één kant op, dus het lampje 
moet op de juiste manier worden aangesloten. 
Het LED-lampje heeft een platte zijde. Daar moet 
het draadje aan vast worden gemaakt dat is 
verbonden  met de spijker. Het draadje dat van het 

koperstaafje afkomt, verbind je met het andere pootje. 
Dus doet het lampje het niet, wissel de draadjes dan om.
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 Vragen:
16 Kan je uit alle fruitsoorten elektriciteit halen?

17 Waarom denk je dat het juist met citroenen lukt?

18 Het LED-lampje geeft maar heel weinig licht. Maar als  
  je met het lampje van bijvoorbeeld een telefoon naar  
  binnen schijnt, zie je dat de witte vloer nu opeens  
  gekleurd is.  Hoe komt dat?

19 Verandert de kleur van de vloer als je alleen op het  
  dak of alleen tegen de wanden schijnt? Probeer dit in  
  alle kamers van Granna's huis.

20 Schrijf op welke kleur er ontstaat als je de volgende  
  kleuren met elkaar mengt:
 
  Rood + Blauw =

 
  Rood + Geel =

 
  Blauw + Geel = 

21 Schrijf op welke kleuren je allemaal kunt zien in een  
  zeepbel uit een bellenblaas.

22 Schrijf op welke kleuren je ziet in een regenboog.

23 Hoe komt het dat je al die verschillende kleuren kunt 
  zien in de bellenblaas en in de regenboog?

De kleur van poollicht ontstaat op een hele andere 
manier. Zoek in de bibliotheek meer op over het 
poollicht of lees het stukje over poollicht op 
www.dewereldvanphi.nl en beantwoord de 
volgende vragen:

24  In welke kleuren kan het poollicht verschijnen?

25  Waar kun je het poollicht allemaal zien?

26 Kan je overdag het poollicht zien?

Licht bestaat uit verschillende kleuren. 
Zo kan je verschillende kleuren in een 
regenboog zien maar ook in een zeepbel 
uit een bellenblaas. Probeer dat maar eens!

Maak een tekening met jouw versie van het 
poollicht. Je kan ook de kleurplaat 
'poollicht' op de website downloaden.**
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Koko’s molen

" Phi, Eppi en Snottertje zijn op weg naar Koko’s 
Molen. De wind waait hard om hun hoofden en 
Snottertje heeft zich al diep onder de jas van 

Eppi verstopt. Al van ver zien ze de wieken van de molen 
van Koko wild in de wind draaien en als ze dichterbij 
komen, horen ze het hout kraken en zuchten onder de 
wind. ‘Het waait wel hard zeg,' zegt Eppi terwijl hij zijn 
kraag hoger optrekt. ‘Nou,’ zegt Phi. ‘Laten we snel kijken of 
het allemaal wel goed gaat.’ En ze versnellen hun pas."

Doel 
In deze proef gaan we met behulp van windenergie 
dingen optakelen.

Nodig:
- Koko's molen
- stevig karton
- pen
- schaar
- kopje 
- gum

Zo doe je dat
A  Zet Koko's molen in elkaar. Volg het instructieblad 
en    de nummertjes of kijk goed naar het 
instructiefilmpje    op de website.
B  Als de molen af is, plak je deze op een stevige  
   ondergrond.
C  Nu gaan we eens kijken wat de molenwieken   
  allemaal aankunnen. Je kan zelf blazen of een  
   ventilator gebruiken.
 

Vragen:
27 Zoek de volgende voorwerpen op: een pen, een  
  schaar, een kopje, een gum. Probeer deze met de  
  molen op te takelen. Welke voorwerpen zijn te zwaar  
  voor de molen?

28 Zet de molenwieken in een andere stand en zoek uit  
  hoe de wieken van de molen het beste werken.
  Hoe moeten de wieken staan voor het beste   
  resultaat?

29 Maakt de grootte van de molenwieken uit voor de  
  kracht die de molen kan opwekken?

30 Bedenk wat je nog meer kan doen om
  zwaardere voorwerpen op te takelen.

31 We gebruiken de molen nu om dingen op te tillen.  
  Maar wat kan je nog meer doen met windenergie?
  Noem drie windenergietoepassingen zoals we die nu  
  gebruiken en noem drie toepassingen van   
  windenergie met de historische molens.

32  Het molentje van Koko heeft ook een waterrad. Wat is  
  de functie daarvan?
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Bruggetjes bouwen

" Wandelend door Arachnia zien Phi en Eppi de hangbruggen die boven hen van 
rechts naar links buigen en waarover de bewoners sneller naar de overkant kunnen 
gaan. ‘Hoe hebben jullie dat toch zo goed gemaakt?’ vraagt Phi aan Sofie die met het 

tweetal meeloopt. ‘Als je goed kijkt en nadenkt Phi, dan snap je vanzelf hoe we dat gemaakt 
hebben,' zegt Doriël. ‘En zelfs zonder het gebruik van spijkers.’ Phi blijft even ademloos staan 
kijken. Nu ziet ze het! De bruggen zijn gebouwd van spinnenrag. 
‘Spinnenrag is sterker dan staal,’ zei Doriël. Phi was verbaasd, want dat wist ze niet. Ze dacht aan 
de bruggen in Ondorra. Die waren allemaal van staal. Zou er niet een ander materiaal zijn waar 
ze die van konden maken?"

Doel
Niet alleen spinnenrag is sterk, ook papier is 
sterk. Als je het maar op de juiste manier 
gebruikt. Verzin een manier om een sterke 
papieren brug te maken, want er moet straks 
een speelgoedauto overheen kunnen rijden 
zonder dat de brug instort.

Nodig:
- uitgeprinte Ondorrabouwstenen
- circa 15 velletjes A4-papier
-  hobbylijm
-  dun touw
-  speelgoedauto

Zo doe je dat
A  Download de ‘Ondorrabouwstenen’ op de website en print dit uit op een beetje stevig  
  papier. Bouw nu een paar hoge torens. Je kunt de stad zo groot maken als je zelf wilt. 
Maar    zorg wel dat de torens niet te slap, zijn anders kan je brug nog zo 
stevig zijn, de torens    storten dan in elkaar.
B  Plak de torens op een stevige ondergrond. Zorg ervoor dat er tussen twee torens een  
  afstand zit van ongeveer 50 cm. De stad is bijna af. 
C  Maak per groepje een brug met overspanning van 50 cm. Dit betekent dat het gat 
waar    de brug moet komen 50 cm lang is. Je mag géén plakband 

Vragen:
33  Welk systeem werkte het   
  slechtste?

34 Hoe komt dat?

35 Welk systeem werkte het beste?

36 Hoe komt dat?
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Phi’s ballon

" Als Phi in haar ballon zit en deze zachtjes op de 
wind meedrijft, vraagt zij zich af hoe ze Eppi uit 
kan leggen hoe de ballon werkt. Plots krijgt ze een 

idee. Ze begint met het maken van een kleine papieren versie 
van haar ballon."

Doel
Maak je eigen luchtmotor en laat Phi's ballon echt vliegen.

Nodig:
- Phi's ballon
-  Een rietje
-  Een knijper
-  Een stukje touw van 2 meter lang

Zo doe je dat 
A  Zet Phi’s ballon in elkaar. Volg het instructieblad en de  
  nummertjes of kijk goed naar het instructiefilmpje op  
  de website.
B  Rijg het stukje touw door het rietje van Phi’s ballon
C  Maak of houd het touw vast
D  Blaas de ballon op en sluit deze af met de knijper
E  Haal de knijper van de ballon en ga nu testen met de  
  ballon:

Vragen:
37 Wat moet je doen om de afstand van de ballon te  
  verbeteren?

38 Wat kan je doen om de snelheid van de ballon te  
  verbeteren?

39 Je gebruikt nu een echte ballon om Phi’s ballon voort  
  te bewegen, maar er zijn ook andere manieren om  
  dingen in beweging te krijgen. Schrijf nog drie   
  andere manieren op om een voorwerp in beweging  
  te krijgen.

40 Voor verschillende manieren van voortbeweging  
  heb je brandstof nodig. Schrijf drie verschillende  
  vormen van brandstof op.

41 Ook ons lichaam heeft brandstof nodig om   
  zichzelf voort te bewegen.    
  Wat voor brandstof gebruiken wij?

  - Houd het touw slapper en strakker
  - Blaas de ballon meer of minder op
  - Houd de ballon schuin of recht
  - Doe eens een wedstrijdje welke ballon het snelst  
   is en het verste komt.
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Evenwicht

" Bulletje en Nuggie keken Phi moeilijk aan. ‘Jij zei dat 
het evenwicht was hersteld. Maar wat is dat nou 
precies?’ Phi ging op één been staan en zwaaide een 

beetje met haar armen. Toen stond ze stil op haar ene been. 
‘Kijk, ik ben nu in evenwicht,’ riep ze. Bulletje en Nuggie keken 
een beetje vreemd. ‘Maar kan je evenwicht ook meten?’ ‘Ja, 
natuurlijk!’ riep Phi. ‘Heel simpel; ik zal het jullie laten zien.’”

Doel
Verzin een manier om evenwicht te meten.

Nodig:
- je mag van alles gebruiken

Vragen:
42 Omschrijf wat je hebt verzonnen.

*
- Maak van alle bouwwerkjes in het lespakket een mooi dorp, jullie Wereld van Phi!
 Hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
- Teken de plattegrond van een stad of een dorp waar jij graag zou willen wonen. Wat moet daar allemaal  
 inzittten? Denk bijvoorbeeld aan speelplekken, natuur, winkels enz...
- En hoe zou jouw huis er dan uit zien en waar zou het in het dorp staan? Wat voor energie gebruik je om  

   de televisie, de lampen en de verwarming te laten werken?
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Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het boek 
verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten 
maken met de wondere wereld van de natuur en techniek. 
Een aantal thema’s leent zich uitstekend voor een 
klassendiscussie.  
Bij sommige opdrachten hebben de leerlingen een computer 
met internetverbinding nodig.

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.dewereldvanphi.nl. U kunt het hier downloaden. 
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt 
via info@eureducation.nl.
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