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Docent – Maak elektrische klei 

Maak elektrische klei  

Je kunt een batterijhouder in klei stoppen en als je hier dan ook  LED-lampjes 

instopt dan gaat het lampje aan. Mits de + en de – aan de juiste kant zitten. 

Kinderen vanaf groep 1/2 kunnen zo mooie vlinders en auto’s maken die ook 

echt licht geven. Kinderen verbazen zich hierover en proberen meer lampjes 

in de klei te stoppen. Op een gegeven moment hebben de lampjes te weinig 

stroom en werkt het niet meer. 

 
 

Doel 
De leerlingen leren spelenderwijs dat LED-lampjes en een batterij een + en – kant hebben. Ze 
merken dat klei ook geleid. Ze merken dat de klei niet aan elkaar vast mag zitten. Dan doet de 
klei het niet. Ze zijn bezig met de fijne motoriek. Na deze les: 
• Kunnen de leerlingen laten zien dat een LED-lampje en een batterij een + en – hebben.   
• Weten ze dat klei geleid.  
• Kunnen ze een kleiproduct laten zien waar een lampje in brandt.   
 

 Voorbereiding en benodigdheden 
• Zorg voor verse boetseerklei. 
• Koop per groepje één 9V batterij. 
• Koop per  groepje één 9v batterij-aansluiting. 
• Koop een doosje LED-lampjes. 
• Zorg voor materiaal zoals pijpenragers en knutselogen. 
• Kijk naar de door kinderen gemaakte voorbeelden bij het werkblad.  
• Bekijk eventueel de instructiefilm die op CodeKinderen.nl staat via het digibord. 
• De leerlingen bekijken het filmpje via een QR-code op een tablet.  
 

Wat is moeilijk? 
•  Laat klassikaal zien hoe het lampje gaat branden. 

•  Laat  zien dat de klei niet tegen elkaar mag liggen.  

•  Laat zien dat de batterijhouder een rode (+) en een zwarte (-) heeft. 

•  Laat zien dat het LED-lampje een lange (+) en een korte (-) poot heeft.  

 

Verdieping 
De leerlingen kunnen zich uitleven in het versieren en maken van een kleiproject met een LED-

lampje. Ze ervaren zelf dat bij veel lampjes ze steeds minder fel gaan branden. Ze kunnen 

eventueel een extra batterij in de kei stoppen.  

Als je online zoekt naar squishy circuits kom je veel mooie voorbeelden tegen.  

Een vervolg op deze les kan het papieren circuit zijn wat ook beschreven staat op 

CodeKinderen.nl.  

https://www.google.nl/search?ei=njVfWoiEE43ZwAK53rjQDA&q=knutsel+klei+kopen&oq=knutsel+klei+kopen&gs_l=psy-ab.3..0.2886.7780.0.7997.30.19.6.5.5.0.124.1457.16j3.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.30.1507...35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1.0.RhbYwa43evk
https://www.google.nl/search?ei=pzVfWoXWFsSlwQKciL2gCw&q=9v+batterij+kopen&oq=9v+batterij+kopen&gs_l=psy-ab.3..0.27259.30692.0.30914.17.10.0.7.7.0.155.898.6j4.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.17.944...35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i22i30k1.0.4NYoy9urT6k
https://www.google.nl/search?ei=xzVfWoGzKpDUwQLl67fgDA&q=9v+batterij+aansluiting&oq=9v+batterij+aansluiting&gs_l=psy-ab.3..0.21936.23805.0.24057.11.3.0.8.8.0.80.204.3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.228...0i22i30k1.0.M0ATmGqZkxQ
https://www.elektronicacatalogus.nl/ASSORTIMENT-VAN-80-LEDS-(K/LED1)?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWBER_ZPEBC_fLzvlv-IIz0aXhZmgHDIFnPVHIAZVuaiaDQB8UN0UERoCWOUQAvD_BwE
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=dzZfWpymI4W5kwX3qrS4BA&q=pijperagers+kopen&oq=pijperagers+kopen&gs_l=psy-ab.3...1656.5814.0.6033.24.20.3.0.0.0.145.1531.16j4.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.6.418.0..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1.0.Q6idP2Mp5g0
https://www.google.nl/search?ei=kjZfWtTkG8_EwQL9qbzoDA&q=knutsel+ogen+kopen&oq=knutsel+ogen+kopen&gs_l=psy-ab.3..0.3660.8212.0.8444.26.19.3.4.4.0.126.1296.15j2.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.25.1403.6..35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1j33i22i29i30k1.76.mY9cigQgnwY
https://www.google.nl/search?tbm=isch&q=squishy+circuits&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA79nh9t7YAhVRL1AKHRRqCHMQvwUIOygA&biw=1920&bih=949&dpr=1
https://maken.wikiwijs.nl/?id=15&arrangement=100525#!page-3987666

