Maak je eigen zenuwspiraal!
Wat moet je weten?
Met een schakelaar sluit of verbreek je een
stroomkring.
Als de stroomkring verbroken is dan gaat het zoemertje/lampje uit.
Als de stroomkring gesloten is dan gaat het zoemertje/lampje aan.

Maak je eigen schakelaar en je hebt een spannende spel!
Wat heb je nodig?
- 1 balpen/houtstokje
- 1 plankje bv. 20cm x 10cm
- een wasknijper
- 1 zoemer van 3Volt
- 1 knoopcel batterij van 3Volt
- 50cm rode of zwarte geïsoleerde
elektriciteitsdraad
- 50cm/1m niet geisoleerde metaaldraad
- 1 grote koperen paperclip of extra stuk
metaaldraad
- 2 kroonstenen
- plakband
- 1 striptang
- 1 schaar
- 1 schroevendraaier

Voor je begint aan de opdracht.
Door slim te plannen hoef je nergens in de rij te staan wachten.
Wat maak je het eerst: het onderstel; de spiraal; de batterijhouder of toch maar het handvat?
Stap 1. 
Neem het lange stuk metaaldraad. Buig hiervan een leuke
en spannende vorm voor je z
enuwspiraal
.

Stap 2. 
Neem de wasknijper, het zoemertje
en de lange elektriciteitsdraad en maak de
batterijhouder volgens de instructies op de
fotos.
Plak deze met een stukje schilderstape vast
op het plankje.

Stap 3. 
Neem een kroonsteentje en bevestig aan de
ene kant het uiteinde van je zenuwspiraal.
Aan de andere kant maak je de nog vrije stroomkabel
van het zoemertje vast. Dit is een korte kabel. Let
goed op dat de stroomkabel gestript is (metaal
zichtbaar).

Stap 4. 
Neem het andere
kroonsteentje en draai hier
het andere uiteinde van je
zenuwspiraal vast.
Lijm dan voorzichtig alles op
je plankje.

Tip.
Zorg dat je rechtstreeks op hout lijmt. Op plakband plakken de kroonsteentje niet
goed vast (zeker niet met warme lijm).

Stap 5.
Neem een
stuk ijzerdraad
van ongeveer
vijftien
centimeter of de
grote paperclip,
maak er een
oogje aan met een tang. Dit is je handvat voor het spel.
Maak het niet helemaal dicht, het moet nog om de spiraal kunnen!

Stap 5.
Draai het vrije uiteinde van de
lange stroomdraad om het handvat.
Tip.
Als de draadjes niet goed blijven
zitten, kun je ze met een klein stukje
isotape vastmaken.
Lijm alles goed vast op je plankje. Versier
alles tot een mooi kunstwerkje.

Je zenuwspiraal is af!

Extra leuk om te weten
Voor alles een Symbool

Extra spannend?
1. Ontwerp e
en eigen vorm en verzin een handige manier om het handvat op te
bergen.
2. Plussen en minnen. Hoe was het ook alweer? Zwart aan de min van de batterij
en rood aan de plus?
3. Maak met Inkscape een tekening van het werkstuk.
4. Maak een versie van het spel met een LED i.p.v. een zoemertje.
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