LED figuur 2.0

JAn

Inleiding
Deze lesopdracht is bedoeld voor leerjaar 1 in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het
niveau kan er voor gekozen worden om onderdelen te schrappen of juist verdieping aan te
brengen.
Dit is versie 2.0 waarbij gebruik wordt gemaakt van een lasersnijder en 3D printer. Dit is niet
noodzakelijk. Er kan ook voor gekozen worden om zoals in versie 1.0 gebruik te maken van
carbonpapier om het figuur over te nemen op het hout en een figuurzaag om deze uit te
zagen.

Bij de verwijzing naar Teams wordt Teams in Microsoft Office 365 bedoeld. Ook dit is niet
noodzakelijk.
Bij de presentatie wordt verwezen naar Flipgrid. Dit is een platform waar leerlingen binnen
hun eigen klas video’s kunnen uploaden en feedback kunnen geven op video’s van
medeleerlingen.
Voor de inzet op zelfregulering verwijs ik naar:
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/leermate riaal/4139-slimmer-lerenzelfregulatie-in-de-les.
Er wordt gewerkt in Tinkercad. Ik raad aan als docent klassen aan te maken. Zie deze
tutorial: https://handson-skills.nl/onderwijs-op-afstand-met-tinkercad/
Veel plezier!
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Leerdoelen
-

Wat zijn bestandsextensies
Welke (meeste voorkomende) bestandsextensies zijn er voor afbeeldingen
Wat zijn de verschillen tussen JPG, JPEG, GIF, BMP en PNG bestanden
Op verschillende manieren een afbeelding kunnen toevoegen in MS Word
Een afbeelding in MS Word kunnen bijsnijden
Een afbeelding in MS Word exact kunnen schalen
Een MS Word document kunnen ‘Opslaan als’
Een MS Word document kunnen ‘afdrukken’
Begrijpen wat een lasersnijder is
Begrijpen wat een LED is
In de basis begrijpen wat een parallelschakeling is
Een parallelschakeling kunnen tekenen en simuleren in Tinkercad
De verschillen in de werking tussen een lasersnijder en een 3D printer kunnen
benoemen
Een 9V batterijhouder ontwerpen in Tinkercad (keuzevrijheid hierin voor lasersnijder
of 3D printer)
Veilig leren werken met een kolomboormachine
Een parallelschakeling kunnen solderen

21e eeuwse vaardigheden
De focus bij de opdracht ligt op de volgende 21e eeuwse vaardigheden
-

Zelfregulering
Creatief denken
ICT- basisvaardigheden

Kerndoelen
-

39
31
32

Curriculum.nu
-

2.1 Aard van technologie
3.2 Ontwerpen
3.4 praktisch handelen
4.3 Schaal, verhouding en hoeveelheid
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Video tutorials

Wat is een LED?

Wat is solderen?

Serie- en parallelschakeling in Tinkercad

Microsoft Word | Afbeelding invoegen,
bijsnijden en schalen

De lesopdracht
In de wereld om ons heen zijn veel fictieve figuren verzonnen. De leerling gaat zelf een fictief
tekenfilmfiguur of iets soortgelijks (vraagt aan de docent om goedkeuring) uit kiezen en daar
een LED figuur van maken. Dit betekent dat het een houten figuur wordt dat wordt
opgevrolijkt door 6 knipperende LED’s. De LED’s worden door de leerling in een
parallelschakeling gesoldeerd met in elke vertakking 1 knipperled. De LED’s krijgen hun
energie van een 9 volt batterij waarvoor de houder zelf ontworpen moet worden in
Tinkercad, voor of de lasersnijder of de 3D printer.

De eisen
-

De af te drukken afbeelding is zwart-wit (ook geen grijstinten) zonder
achtergrond (dit i.v.m. de lasersnijder).
De verplichte afmetingen van het figuur in MS Word zijn 15 x 11 cm.
De afbeelding moet afgedrukt worden op wit A4 papier
De afbeelding moet kunnen worden uitgesneden met de lasersnijder
De batterijhouder wordt zelf ontworpen in Tinkercad en wordt gemaakt met de
lasersnijder of 3D printer
Het figuur heeft 6 LED’s die knipperen
De LED’s zitten in 6 op maat geboorde gaatjes
Het figuur is ingekleurd
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Leerlingen
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De lesopdracht
In de wereld om ons heen zijn veel fictieve figuren in o.a. tekenfilms en games verzonnen.
Bijvoorbeeld Donald Duck, SpongeBob, Pickachu enz.
Jij gaat zelf een fictief tekenfilmfiguur of iets soortgelijks (vraagt aan de docent om
goedkeuring) uit kiezen en daar een LED figuur van maken.
Dit betekent dat het een houten figuur wordt dat wordt opgevrolijkt door 6 knipperende
LED’s. De LED’s worden door jou in een parallelschakeling gesoldeerd met in elke vertakking
1 knipperled. Je moet de LED’s ook aan en uit kunnen zetten.
De LED’s krijgen hun elektrische energie van een 9 volt batterij waarvoor de houder zelf door
jou ontworpen moet worden in Tinkercad. Je kiest hierbij eerst of je de lasersnijder of de 3D
printer wilt gebruiken om de batterijhouder met schakelaar te maken.

De ontwerpcirkel
Als je een oplossing voor een probleem gaat
bedenken dan kan de ontwerpcirkel daarbij
helpen.
De eerste stap is verkennen. Het woord zegt
het al. Je moet eerst goed gaan kijken wat het
probleem is en waar je allemaal rekening mee
moet houden.
Vervolgens doorloop je alle stappen om tot de
beste oplossing te komen.
Fouten maken is niet erg! De ontwerpcirkel is
juist bedoeld om de gemaakte fouten op tijd
te ontdekken.

Zelfregulering
Het is niet alleen belangrijk om je best te doen, het is ook erg belangrijk dat je op bepaalde
momenten even goed nadenkt over wat je aan het doen bent, of alles goed gaat en wat je
misschien beter zou kunnen doen. Dit noemen we met een mooi woord zelfregulering.
Voordat je gaat beginnen moet je dus als eerst nadenken over de opdracht. Dit noemen we
zelfregulering voor.
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Zelfregulering voor
a) Bekijk de opdracht LED-figuur 2.0. en de bijbehorende rubriek in Teams en lees de
onderstaande opdrachten door.
b) Vul het formulier zelfregulering vooraf in (zie opdracht in Teams).

Opdracht 1
a) Ga opzoek naar een afbeelding in zwart-wit (geen grijstinten) zonder achtergrond (dit
i.v.m. de lasersnijder).
b) Kijk de tutorial

Microsoft Word
Afbeelding invoegen,
bijsnijden en schalen

c) Open een nieuw Word document, voeg de -door de docent goedgekeurdeafbeelding in (zie tutorial).
d) Snij zoveel mogelijk witruimte van de afbeelding weg (zie tutorial).
e) Schaal de afbeelding zo groot mogelijk, maar niet langer dan 15 cm en niet breder
dan 11 cm (zie tutorial).
f) Druk de afbeelding af op wit A4 papier

Opdracht 2
a) Snijd m.b.v. de lasersnijder -onder begeleiding van de docent- de afbeelding uit een
plaatje triplex van 3mm.
b) Kleur het figuur in.
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Opdracht 3
a) Bepaal of je de batterijhouder met de 3D printer (plastic) wilt uitprinten of met de
lasersnijder (hout) in onderdelen wilt uitsnijden.
b) Ontwerp in Tinkercad de batterijhouder met ruimte voor een aan/uit schakelaar.
(denk aan de verbindingen tussen de zijdes als je voor de lasersnijder kiest).
c) Print of snij de batterijhouder uit -onder begeleiding van de docent-.

Zelfregulering tijdens
a) Vul het formulier zelfregulering tijdens in (zie opdracht in Teams).

Opdracht 4
a) Je hebt nu de batterijhouden en het figuur.
Bepaal waar de 6 LED’s komen. Zet een kleine plus (+) waar elke LED komt.
b) Boor -na instructie van de docent- met de kolomboormachine de gaatjes (diameter 5
mm) voor de LED’s.

Opdracht 5
a) Kijk de tutorials

Wat is een LED?

Serie- en
parallelschakeling
in Tinkercad

a) Teken en simuleer in Tinkercad de parallelschakeling (zie tutorial).
b) Toon de docent de werkende simulatie
c) Plaats de LED’s op de juiste positie
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d) Kijk de tutorial

Wat is solderen?

e) Soldeer de parallelschakeling (zie tutorial)
f) Bevestig de batterijhouder.

Zelfregulering na
a) Vul het formulier zelfregulering na in (zie opdracht in Teams).

Presentatie
Maak een korte video waarin jij jouw eindresultaat presenteert en upload deze naar Flipgrid.
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