De meeste dingen weerkaatsen licht.
Een spiegel is zo glad dat hij het licht bijna onveranderd
weerkaatst. Daarom lijkt je spiegelbeeld precies op jou,
maar rechts en links worden door een spiegelbeeld
omgedraaid.

Mensen hebben licht nodig om te kunnen zien. Nachtdieren
hebben grote ogen die veel licht
opvangen. Licht weerkaatst
van iets en komt door je
pupil in je oog. De lens
in je oog bundelt het
licht op je netvlies
en je hersenen
verwerken
wat je ziet.

Een vergrootglas is in het midden dikker. Het glas laat dingen groter
lijken dan ze zijn. Het glas is een lens. Als licht door een doorzichtige of
transparante stof gaat (zoals glas of water) wordt het gebroken.
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Licht mengen. Alle kleuren verf zijn samen zwart,
maar alle kleuren licht zijn samen wit!
Op een tv-scherm worden rood-, groen- en blauw
licht gemengd tot cyaan, geel en magenta.
Hiervan worden alle andere kleuren gemaakt.

Dag/Nacht • Terugkaatsen/Doorlaten • Breken/Splitsen
Kleuren veranderen door er kleurenfilters
voor te plaatsen.

Optische illusie of ofwel gezichtsbedrog,
heeft te maken met het feit dat je ziet met je
brein. Sommige dingen die je ziet kunnen
ook wat anders zijn. Je kunt hierbij
denken aan verborgen kleuren,
vormen en bewegingen en
aan animaties/filmpjes.

Licht scheiden. Een prisma breekt de stralen
van de zon. Dat doet de CD hier rechts ook. Zo
zie je dat het witte licht van de zon eigenlijk een
mengsel van kleuren is.
Regendruppels werken net als prisma’s. Als zon
en regen er samen zijn, dan zie de regenboog met
7 verschillende kleuren.

Met een blacklight krijg je een blauwig licht.
Met fluorescerende kleuren/neonmarkers lijkt het
alsof de kleuren licht uitstralen.

Zelf ontwerpen en maken?
Bijvoorbeeld het schaap hier links dat zich kloont d.m.v.
spiegels, of de lamp hieronder...
Of maak een periscoop, een 3Dbril, een caleidoscoop,
een schimmenspel, een optische illusie, een gaatjescamera,
een fototentoonstelling over licht, een
schaduwspel, een schaduwklok, een microscoop
van een waterdruppel, een lavalamp...

Welke onderzoeksvragen komen er bij je op als je kijkt naar verschillende
optische instrumenten zoals hier links op de foto:
spiegel, vergrootglas, bril, sextant en octant, microscoop, telescoop,
verrekijker, zaklamp, camera, laser, glasvezelkabel, 3D bril, holografische
lens, augmented reality bril...

De zon is een ster.
Het is een grote bol heet gas die ons licht en warmte geeft.
De aarde is als een tol die in 24 uur draait om haar as.
Daarom zien wij dag en nacht.

Experimenteer met spiegels :
Maak een patroon met 3 spiegels.
Teken een deel van een cirkel met een bepaald patroon
en kijk of je met de spiegels de cirkel rond kan zien.
Hoe vaak kun je een voorwerp kopiëren met spiegels?

Waar is de zon in het donker van de nacht?
Ik zoek de zon in het donker van de nacht.
Waarom moet ik gapen, waarom moet ik slapen?
Straks wordt het licht!

Wat moet je doen om een straal van laserlicht zichtbaar te maken?
Hoe kun je met spiegels ook achter je kijken?
Hoe kun je ervoor zorgen dat twee schaduwen van niet even grote
voorwerpen toch even groot lijken?
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Licht kan elektriciteit maken
en elektriciteit kan licht maken!
1. Vanaf een lichtbron breidt het licht zich in rechte lijnen
(lichtstralen) naar alle kanten uit.
2. Wordt het licht tegengehouden door voorwerpen
dan werpen die een schaduw.
Bij een schaduwspel laat je licht door en houd je licht tegen.
3. Als het schemert zie je minder licht tussen de nacht en de dag.
Daarom zie je van deze herten alleen de omtrek duidelijk.
Je ziet schimmen of donkere silhouetten.
4. Als het donker is zien we duisternis. De maan weerkaatst het licht
van de zon. Sterren geven zelf licht.

