
Stel het sprookje op met de meeste energieomzettingen 
 

1. Onderzoeksvraag: 

Stel een sprookje/reeks op met de meeste energieomzettingen. 
 

2. Leerplan 
 

ASO:  

 - Chemische reactie 

 

Energievormen: 

- Kinetische energie 

- Potentiële energie 

- Kernenergie 

- Elektrische energie 

- Magnetische energie 

- Chemische ernergie 

- Stralingsenergie 

- Warmte 

 

3. Voorbeeld:  

 

Inleiding verhaaltje: 

Er was eens een hyperactieve, kwaadaardige professor, genaamd Frink. Hij haatte de 

zomer en zijn grootste wens was om de aarde te bedekken met één groot sneeuwtapijt. 

Professor Frink kreeg het lumineuze idee om de kernenergie in de zon te verstoren. Zo 

kon er geen gamma-straling meer gevormd worden en werd het zonnegas niet meer 

opgewarmd door de straling. De aarde zou overvallen worden door een koude gloed, 

want het hete gas van de zon werd niet meer in de vorm van lichtenergie en warmte 

naar de aarde gezonden. Heel erg veel mensen zouden sterven.  

Alleen was er één groot probleem, hij had geen flauw idee hoe hij aan dit machtige 

plan moest beginnen. Daarnaast had hij natuurlijk ook niet gedacht aan de immense 

gevolgen. Doordat de zon geen licht en warmte meer afstraalde op de aarde, kon er 

ook bijna geen voedsel meer groeien, o.a. de aardappel werd bedreigt door dit 

fenomeen. De aardappelplant die het licht opslorpt, zorgt ervoor dat de aardappel kan 

groeien. (fotosynthese)  

 

… 

 

Reeks:  
1. Kernenergie (fusie) in de Zon wordt gammastraling. 

2.  Deze straling verwarmt het zonnegas. 

3.  Het hete gas straalt zijn energie als licht naar de aarde 

4. Een aardappelplant legt de lichtenergie vast in chemische vorm (fotosynthese) in een 

aardappel. 

5. De mens eet de aardappel en zet al fietsend de chemische energie om in beweging. 

6. De bewegende fiets drijft een dynamo aan die de beweging in elektrische vorm omzet. 

7. De gloeidraad van het fietslampje zet de elektriciteit om in warmte. 

8. Deze warmte wordt omgezet in licht, deze lichtbundel treft het wegdek. 

9. op het donkere asfalt wordt het licht weer in warmte omgezet. 

10. Deze warmte wordt uiteindelijk weer als infrarode straling het heelal ingestuurd. 



11. in het heelal verwarmt de straling het interstellaire gas. 

12. Het interstellaire gas zet deze energie om in radiogolven. 

13. De radiogolven treffen de radiotelescopen van Westerbork waar ze worden omgezet in 

elektriciteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


