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DE 3D-zoötroop

Secundair onderwijs, 1ste graad: basisopties
STEM-wetenschappen of STEM-technieken
in het 2de jaar.

Doelgroep

4 weken van 5u per week

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: beeld in beweging

Keywords: Probleemoplossend denken,
onderzoekend leren, ontwerpen, periodieke
verschijnselen, draaibewegingen,
overbrengingen, optische illusie, flipboek, stop
motion, creativiteit

De leerlingen gaan op onderzoek naar de verschillende aspecten van bewegend beeld en maken een film
met een zelfgemaakte zoötroop.
De concepten die aan bod komen zijn draaibeweging, periodieke verschijnselen, frequentie. tandwielen en
overbrengingen, stop motion, ...
In de loop van het project zijn er parallelle trajecten voor de leerlingen die de basisoptie STEM-wet kozen en
leerlingen die de basisoptie STEM-tech kozen.

Korte samenvatting

Bouw een 3D-zoötroop

Centrale uitdaging
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Projectstructuur

Inleiding

Wetenschappelijke en
technische inzichten

Welke technische inzichten zijn nodig om
zelf een zoötroop te kunnen bouwen?

Welke wetenschappelijke inzichten zijn
nodig om de werking van een zoötroop
goed te begrijpen?

De draaibeweging

Technische inzichten om verschillende
draaisnelheden in te stellen

STOP-motion filmje (enkel voor
STEM-wet)

Hoe komt het dat je soms ziet wat er niet
is? (enkel voor STEM-wet)

Technische gegevens van de platenspelers
(enkel voor STEM-tech)

Voorbereiding 3D zoötroop
(enkel voor STEM-tech)

DIY flipboekje

Wat is een stop-motion filmpje?

Stop-motion onderzoeken

DIY stop-motion 

Stop-motion principe toegepast

Jamboard

Samenstellen 3D zoötroop

Wat hebben we bijgeleerd?



Afwerkingsgraad*: 

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

*

Presentatie voor in de klas *
Toelichting voor de leerkracht
Procesevaluatie
Werkblaadjes

*Dit wordt aangevuld met werkblaadjes die de
leerlingen verzamelen in een STEM-schriftje

Overzicht van de inhouden in het zip-bestand
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Dit project is gebaseerd op een project dat ontwikkeld werd met 
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