Proefje: Toverwater
Wat heb je nodig?








Water
Een koffiefilter
Stiften in een donkere kleur (Let op: geen watervaste stiften!)
1 Satéprikker
Schaar
Glas
Liniaal

Wat gebeurt er?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Op de koffiefilter zie je verschillende kleuren vlekken. Dat komt omdat de donkere kleur van
je stift een mengsel is van verschillende kleurstoffen.
Sommige van die kleurstoffen lossen beter op in water dan andere. De kleurstoffen die het
beste oplossen in water, kruipen het meest omhoog op de koffiefilter. Zo worden de
kleurstoffen van elkaar gescheiden.
Bijvoorbeeld in een groene stift zitten gele en blauwe kleurstoffen. En in een paarse stift
zitten blauwe en rode kleurstoffen.
Met de drie kleuren rood, geel en blauw kun je alle kleuren van de regenboog maken. We
noemen die kleuren de drie primaire kleuren.

Proefje: Sterk water?

Wat heb je nodig?






Water
Peper
Afwasmiddel
2 diepe borden
Punaise zonder plastic kapje

Wat gebeurt er?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Water bestaat uit kleine deeltjes die aan elkaar trekken: het zijn watermoleculen, ze houden
elkaar goed vast. Hierdoor is water sterk. Dit noem je oppervlaktespanning.
Het lijkt net alsof er een vliesje op het water ligt.
Door het vliesje kunnen insecten op water lopen en blijven punaises en peperkorrels drijven.
Zeep zorgt ervoor dat dat vliesje breekt. Zeepmoleculen gaan tussen de watermoleculen
zitten en verbreken de oppervlaktespanning.
Als het vliesje is gebroken, zinkt de punaise en gaat de peper naar de rand van het bord.
Door de oppervlaktespanning kun je met alleen water de was en de afwas moeilijk schoon
krijgen. Met zeep erbij gaat dat veel makkelijker, omdat de zeepmoleculen tussen de
watermoleculen gaan zitten en daardoor het vliesje minder sterk maken.

Proefje: Ballonnetje oplaten
Wat heb je nodig?






Leeg flesje
Kleine ballon
Trechter
Zuiveringszout
Schoonmaakazijn

Wat gebeurt er?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Als zuiveringszout (natriumbicarbonaat) in aanraking komt met azijn treedt er een reactie
op.
Er ontstaat koolstofdioxide (CO2).
Uit een vaste stof (zuiveringszout) en een vloeistof (azijn) is nu dus een gas (koolstofdioxide)
ontstaan.
Een gas neemt veel meer ruimte in dan een vaste stof of een vloeistof. Er is niet meer
genoeg ruimte voor het gas in het flesje en daardoor ‘blaast’ het gas het ballonnetje op.

Weetje: Onderzeeboot
onderzeeboten door gewichtsverschillen zinken en
stijgen?
Grote afgesloten ruimtes van de boot zijn gevuld met lucht
als hij drijft. Als je de lucht vervangt door water door
kleppen open te zetten, is de boot zwaarder dan het
zeewater en zinkt hij. De boot stijgt als het water weer uit
de boot gepompt wordt.

Proefje: Reuzegummi

Wat heb je nodig?




Water
Gombeertje (winegums of colaflesjes mogen ook, maar geen drop)
Glas

Wat is er gebeurd?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Het gombeertje is veel groter geworden. In gombeertjes, winegums, colaflesjes en een
heleboel andere snoepjes zit gelatine.
Gelatine kan heel veel water opnemen, waardoor het gombeertje opzwelt.
Het gombeertje kan wel 4x zo groot worden.

Proefje: Bellen in bellen
Om zeepbellen te blazen, heb je zeepsop nodig. Zeepsop maak je van water en afwasmiddel. Het blazen van zeepbellen is niet zo moeilijk. Zeker niet als je een beetje oefent.
Maar kun je ook zeepbellen in andere zeepbellen blazen?

Wat heb je nodig?








glas
water
afwasmiddel
rietje
bord
theelepel
10 minuutjes

Wat moet je doen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doe een theelepel afwasmiddel in het glas
Vul het glas verder met water
Roer het afwasmiddel goed door het water
Steek je hand in het glas
Maak het bord goed nat met je hand
Doop het rietje in het glas water
Houd het rietje schuin tegen het bord
Blaas een zeepbel
Vraag 1: Denk je dat je een zeepbel in een zeepbel kunt blazen?

7

8

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9. Doop het rietje nog een keer in het zeepsop
10. Prik met het natte rietje door de zeepbel heen
11. Blaas nog een zeepbel in de zeepbel

Vraag 2: Wat is er gebeurd?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vraag 3: Hoe denk je dat dat komt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Je kunt met een nat rietje door een zeepbel prikken, omdat er dan een dun laagje zeepsop
aan het rietje zit. Dit laagje zorgt ervoor dat de zeepbel niet stuk gaat, maar helemaal
tegen het rietje aanzit. En zolang de zeepbellen niet tegen elkaar aankomen, kun je
meerdere zeepbellen in elkaar blazen.
Zeepbellen kunnen zeepbellen blijven omdat ze gebruik maken van oppervlaktespanning.
Oppervlaktespanning ontstaat doordat watermoleculen heel hard aan elkaar trekken. De
oppervlaktespanning van water is heel sterk, zo sterk dat het ervoor zorgt dat je geen
bellen kunt blazen van puur water, een bel zou dan heel snel uiteenspatten in
waterdruppeltjes. Bellen van puur water zouden ook heel snel verdampen.
Zeepmoleculen hebben twee kanten, een kant die van water houdt (hydrofiel) en een kant
die niet van water houdt (hydrofoob). De zeepmoleculen zorgen ervoor dat de
oppervlaktespanning van het water veel minder wordt door tussen de watermoleculen te
gaan zitten, hierdoor kun je bellen blazen. Deze bellen bestaan uit een laagje zeep, een
laagje water en nog een laagje zeep. De zeeplaag zorgt ervoor dat de bel niet verdampt en
dus even kan bestaan.
De spanning in de zeepbel probeert de bel altijd in zo'n vorm te drukken, dat de lucht in de
bel door een zo klein mogelijk oppervlak wordt omhuld. Automatisch wordt de bel dan
rond.

Proefje: Ademkracht
Als je ademt, dan gaat er lucht in en uit je longen. Je kunt de lucht zachtjes uitademen of
hard uitblazen. Hoe sterk is jouw ademkracht? Kun je een stapel boeken omver blazen?

Wat heb je nodig?




1 plastic tas
stapel boeken
weegschaal

Wat moet je doen?
1. Weeg de stapel boeken.
Vraag 1: hoeveel wegen de boeken?
________________________ gram

2. Blaas heel hard tegen de stapel met boeken en probeer ze omver te blazen.
Vraag 2: Wat gebeurt er?
__________________________________________________________________________

3.
4.
5.
6.

Haal alle lucht uit de plastic tas, maak hem plat.
Leg de stapel met boeken op de tas.
Houd de open kant van de tas in je hand bij elkaar.
Blaas in de tas.

Vraag 3: Wat gebeurt er nu?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vraag 3: Hoe denk je dat dat komt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Een stapel boeken weegt al gauw een paar kilogram. De boeken blijven liggen door de
zwaartekracht. Hoe zwaarder de boeken, hoe harder de boeken door de zwaartekracht
naar de grond worden getrokken.
Als je inademt, dan span je de spieren van je buik aan. Daardoor stroomt er lucht in je
longen. Als je weer uitademt, dan ontspan je de spieren van je buik en stroomt de lucht
weer uit je longen.
Als je blaast gaat lucht heel snel uit je longen. Je spant de spieren in je buik dan zo hard
aan, dat de lucht harder uit je longen wordt gedrukt dan dat je gewoon ademt.
Bij dit proefje blaas je lucht in de plastic zak. De zak zwelt op en jouw lucht wordt door de
plastic tas bij elkaar gehouden. Je kunt de stapel boeken optillen met je adem, als de
kracht waarmee je in de zak blaast groter is dan de zwaartekracht.
De boeken vallen of glijden van de stapel als er meer lucht aan de ene kant dan aan de
andere kant in de zak zit.

Proefje: Drijven en zinken
Stel je voor je bent lekker aan het luieren op een luchtbed in een
zwembad. Dan laat je per ongeluk je zonnebril in het water vallen.
Die zinkt naar de bodem! Maar waarom zinkt je zonnebril, terwijl
het luchtbed met jou erop blijft drijven?

Wat heb je nodig?




Stukje aluminiumfolie
Knikker
Bak met water

Wat moet je doen?
1. Probeer of je de knikker op het water kunt laten drijven.
2. Zinkt de knikker? Probeer het dan met een stukje aluminiumfolie. Leg een stukje
aluminiumfolie op het water en leg daar heel voorzichtig de knikker op. Blijft het nu
drijven?
Startvraag:
Hoeveel knikkers kunnen er in een bootje zonder dat de boot zinkt? Wat denk jij?

Voorspelling:
Ik denk dat er _____________ knikkers in het bootje kunnen zonder dat het bootje zinkt.

1. Vouw van het aluminiumfolie een bootje, zoals in de beschrijving (zie achterkant).
2. Zet het bootje op het water. Blijft het drijven?
3. Maak je boot zwaarder met de knikkers. Hoeveel knikkers kunnen erin voor hij zinkt?

Er kunnen _____________ knikkers in het bootje zonder dat het bootje zinkt.

Tijd over?
Maak een grotere en kleinere boot. Hoeveel knikkers kunnen erin denk je? Controleer je
voorspelling.

Schrijf op wat je hebt gezien en wat je hebt geleerd:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en lees: ‘Hoe werkt het?’

Hoe werkt het?
Als je iets in het water legt, duw je water weg. Het weggeduwde water duwt ook terug.
Dat heet opwaartse kracht. Of iets zinkt of drijft hangt af van hoe zwaar het is. Als de druk
groter is dan het water zinkt het. Maar of iets zinkt hangt ook af van de grootte. Een groter
voorwerp duwt meer water weg. De opwaartse kracht is dan groter. Daarom blijft een grote
boot drijven, terwijl hij heel zwaar is.

Weetje
Mammoettankers zijn hele grote tankers die
olie vervoeren. De langste is wel 480 meter
lang. Ze zijn heel zwaar maar toch blijven
ze drijven!

Proefje: Stijgende theezakjes
Luchtballonnen kunnen opstijgen doordat de lucht erin warmer is dan de lucht waarin de
luchtballon vliegt. Doordat de lucht warm is, is de dichtheid ervan lager en zal de lucht
opstijgen. In het volgende proefje kun je dit zelf zien.
Wat heb je nodig?
 1 theezakje
 1 aansteker
 Schaar
 Plat bord

Wat moet je doen?
1. Knip het theezakje aan de bovenkant recht af en gooi de thee eruit. Je houdt dan een
soort kokertje over, waarvan de wanden in het midden nog aan elkaar vast zitten.
2. Maak heel voorzichtig deze wanden los van elkaar zodat je een kokertje overhoudt
(zie foto).
3. Zet het kokertje (theezakje) rechtop neer op een bord.
4. Steek de bovenkant van het theezakje aan met de aansteker en laat het afbranden.
Wat gebeurt er nadat het theezakje is afgebrand?
Wat is er gebeurd?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Doordat het theezakje brandt, wordt de lucht erboven verwarmd.
Warme lucht is lichter dan koude lucht en daardoor ontstaat er een stroom warme lucht
naar boven.
Het verbrande theezakje is zo licht geworden, dat het met die warme stroom mee de lucht
in vliegt.

Proefje: Dansende rozijnen
Wat heb je nodig?






Glas met water
Soda
Eetlepel
Schoonmaakazijn
6 rozijnen

Wat is er gebeurd?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Als soda in aanraking komt met zuur treedt een reactie op (net als bij zuiveringszout met
citroensap). Er ontstaan belletjes van koolzuurgas (koolstofdioxide, CO2). Koolzuurgas zorgt
ook voor de belletjes in frisdrank. De belletjes hechten zich aan de rozijnen, waardoor ze
stijgen. Als de rozijnen aan het wateroppervlak komen laten de belletjes los en zinken de
rozijnen weer.
In de lucht zit ook koolzuurgas. Het kan eruit gehaald worden door de lucht heel erg af te
koelen. Deze koolzuur wordt onder andere gebruikt in frisdrank en brandblussers.

Proefje: Elektrisch slijm
Wat heb je nodig?






Glas
Eetlepel
2 eetlepels bloem
3 eetlepels zonnebloemolie
Ballon

Wat is er gebeurd?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe denk je dat dat komt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Draai nu je papier om en leer meer!

Hoe werkt het?
Je ziet het slijm naar de ballon bewegen!
Door met de ballon over je haren te wrijven, heb je statische elektriciteit gemaakt.
Bloem bestaat onder andere uit zetmeel. Zetmeel is ook elektrisch geladen.
Het zetmeel in het slijm wordt naar de elektrisch geladen ballon toe getrokken.

