Wist je dat? Wetenschapsspel
Beantwoord alle vragen goed en vind de code! Is jouw team het snelste? Dan mogen
jullie als eerste een coole proef uitzoeken om te doen!
In teams gaan we op zoek naar vragen. De professor checkt of we de goede antwoorden
hebben.
Duratie

:

45 minuten

Voorbereidingstijd

:

15 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep

:

8-12 jaar

Soort activiteit

:

Ontdekken, techniek en proefjes, Spel

Groepsgrootte

:

Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• water

• vulpenvullingen

• plastic wegwerpbekers (2)

• muntje

• lege frisdrankblikjes (2)

• ansichtkaart

• liniaal

• gekleurd A4tje

• rietje
• glas (2)

Bereid het volgende voor;
• Print de vragen uit en hang ze verspreid in en om je BSO op
• Print de uitleg van de proefjes uit
• Verzamel alle benodigde materialen
• Zet de proefjes klaar
• Verkleed je evt. als professor

Wat is precies de bedoeling?
Vertel de kinderen (evt. verkleed als professor) dat er in en om de BSO 10 vragen hangen.
De kinderen moeten op zoek naar deze vragen. Het cijfer dat bij het goede antwoord staat, schrijven ze op hun
scoreformulier. Als ze alle vragen hebben beantwoord (en alle cijfers hebben opgeschreven) komen ze terug naar de
professor. De professor controleert of alle cijfers kloppen.
De juiste volgorde moet zijn: 5-2-5-9-3-0-7-4-5-8
Kloppen de cijfers, dan mag het team een proefje uitzoeken dat ze graag willen doen. Kloppen één of meerdere cijfers niet,
dan moeten ze terug om een ander antwoord op de vraag te geven.
Het team dat als eerste de code (dus de juiste cijfers) heeft gevonden, mag als eerste een proefje uitzoeken. Het tweede
team als tweede enz. Je gaat de proefjes pas doen als alle teams terug zijn (want dan kunnen de andere kinderen ook kijken)

Proefje 1: Bloem in het Water
Bloemen hebben water nodig. Je zou misschien denken dat papieren bloemen geen water
nodig hebben. Wat gebeurt er met een papieren bloem in het water?

Je hebt nodig:
vouwblaadje
schaar
potlood
bord
water

Hoe gaat het proefje
1. teken een cirkel op het vouwblaadje
2. teken er bloemblaadjes aan, zodat de cirkel een bloem wordt
3. knip de bloem uit
4. vouw de bloemblaadjes naar het midden van de cirkel
5. doe een laagje water in het bord
6. leg de dichtgevouwen bloem in het bord
7. Wat gebeurt er??

Uitleg:
De bloem vouwt open!
Het water trekt langzaam in het papier. Het papier zwelt een beetje op. Het water duwt het
dubbelgevouwen papier uit elkaar. Daardoor gaat de bloem open.

Bron: www.proefjes.nl

Proefje 2: Bekers Blazen
Plastic bekers kun je op elkaar stapelen. Als je een beker wil gebruiken, dan pak je hem van
de stapel af. Maar je kunt ook iets anders proberen. Kun je twee plastic bekers van elkaar
blazen?

Je hebt nodig:
Twee dezelfde plastic wegwerkbekers

Hoe gaat het proefje
1. zet de twee bekers in elkaar
2. houd de bekers vast, met de randen ter hoogte van je mond
3 blaas tegen de randen van de bekers
4. Wat gebeurt er?

Uitleg:
De beker komt omhoog!
Als je tegen de randen van de bekers blaast, dan komt er lucht tussen de bekers. De lucht drukt
de bovenste beker een stukje omhoog. En als je hard genoeg blaast, dan komt de bovenste beker
zo ver omhoog, dat je hem van de zijkant kunt wegblazen.

Bron: www.proefje.nl

Proefje 3: Bewogen Blikken
Een leeg blikje frisdrank is niet zo zwaar. Met weinig moeite kun je het wegblazen. Maar
rolt een blikje wel altijd weg als je blaast?

Je hebt nodig:
2 lege blikjes frisdrank
liniaal
rietje

Hoe gaat het proefje
1. Leg de blikjes op hun kant op 2 centimeter afstand van elkaar
2. Houd het rietje voor de blikjes zoals op het plaatje
3. Blaas met het rietje tussen de blikjes en over de tafel
4. Wat gebeurt er?

Uitleg:
De blikje rollen naar elkaar toe!
Lucht bestaat uit kleine deeltjes en die drukken alle kanten op: de luchtdruk. Als je tussen
de blikjes blaast, dan wordt de luchtdruk daar kleiner. Daarom kan de stilstaande lucht uit de
omgeving de blikjes naar elkaar drukken.

Bron: www.proefjes.nl

Proefje 4: Druppel Inkt
Inkt kun je gebruiken om mee te schrijven. En als je niet uitkijkt dan kun je er ook vlekken
mee maken. Wat gebeurt er met een druppel inkt in een glas water?

Je hebt nodig:
glas
water
vulpenvulling
potlood

Hoe gaat het proefje
1. vul het glas met water
2. prik met de punt van het potlood in de bovenkant van de vulling, zodat het balletje erin gaat
3. houd de vulling op zijn kop boven het water
4. knijp in de vulling, zodat er één druppel inkt uitkomt
5. laat de druppel in het glas water vallen
6. wat gebeurt er?

Uitleg:
De druppel valt in het water en de inkt zakt langzaam naar beneden. Er onstaan allemaal slierten
van inkt in het water. Langzaam verdwijnen de slierten en verspreidt de inkt zich in het water. Als
je lang wacht, dan wordt het water overal een beetje gekleurd met de inkt.
De inktdruppel valt naar beneden door de zwaartekracht. Als de inktdruppel tegen het water
botst, dan valt hij uit elkaar en ontstaan er kleinere inktdruppels. De inktdruppels maken slierten
als ze naar beneden gaan. De slierten bewegen door de stroming van het water. De inkt
verspreidt zich langzaam door het water. Als je lang genoeg wacht, dan krijgt het water overal
dezelfde kleur.

Bron: www.proefjes.nl

Proefje 5: Munt in Glas
Een glas gebruik je om uit te drinken. Of om pennen in te zetten. Of om proefjes mee te
doen! Kun jij de munt in het glas krijgen?

Je hebt nodig:
glas
munt
ansichtkaart

Hoe gaat het proefje
1. zet het glas voor je neer
2. leg de kaart midden op het glas
3. leg de munt midden op de kaart
4. trek zachtjes aan de kaart
5. Wat gebeurt er?
6. leg de kaart en munt weer midden op het glas
7. Trek nu hard aan de kaart
8. Wat gebeurt er nu?

Uitleg:
Als je zacht aan de kaart trekt, dan beweegt de munt met de kaart mee. Dit komt omdat de munt
dan maar een klein beetje hoeft te versnellen. Als je hard aan de kaart trekt, dan beweegt de
munt niet met de kaart mee. Dat komt omdat de munt dan veel moet versnellen en daarvoor is
niet genoeg kracht.

Bron: www.proefjes.nl

Proefje 6: Gat in je hand
Met je ogen kun je naar dingen kijken. Ook al heb je twee ogen, je ziet toch maar één beeld.
Wat gebeurt er als je met je linkeroog iets anders ziet dan met je rechteroog?

Je hebt nodig:
velletje A4 papier
jezelf

Hoe gaat het proefje
1. rol het vel papier op, zodat je erdoorheen kunt kijken
2. kijk met beide ogen recht voor je uit
3. houd de rol met je rechterhand voor je rechteroog
4. houd je linkerhand naast het uiteinde van de rol voor je linkeroog
5. beweeg je linkerhand naar je linkeroog toe
6. wat gebeurt er?

Uitleg:
Het lijkt net alsof er een gat in je linkerhand zit, waar je doorheen kunt kijken.
Als je met twee ogen kijkt, zie je maar één beeld. Met je linkeroog zie je je hand. Met je
rechteroog zie je aan het einde van de rol papier een cirkel. Je hersenen combineren die twee
dingen, waardoor het net lijkt alsof er een rond gat in je hand zit.

Bron: www.proefjes.nl

Vraag 1:
Welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt?
Groen (5)
Oranje (3)
Paars (2)

Vraag 2:
Wat gebeurt er als je een druppeltje olie in het water doet?
De olie zinkt naar de bodem (1)
De olie blijft drijven (2)
De olie wordt blauw (3)

Vraag 3
Waarom zie je soms een regenboog?
Omdat de zon dan in de waterdruppeltjes schijnt (5)
Omdat de zon dan heel fel schijnt (8)
Omdat het dan heel hard regent (7)

Vraag 4
Waarom strooien we soms zout op de stoep als het glad is?
Omdat dan het ijs een beetje gaat ontdooien en dan wordt het minder glad (9)
Omdat grote mensen niet willen dat kinderen gaan sleeën (0)
Omdat de gladde plekken dan een kleurtje krijgen en dan zie je ze beter (1)

Vraag 5
Welke kleur krijg je als je rood en blauw mengt
Roze (8)
Groen (4)
Paars (3)

Vraag 6
Wie van deze mensen is een beroemde professor?
Mark Rutte (2)
Einstein (0)
James Bond (1)

Vraag 7
Hoe heet het hulpje van de uitvinder Willie Wortel uit de Donald Duck
Lampje (7)
Lichtje (6)
Kaarsje (5)

Vraag 8
Hoeveel seizoenen zijn er?
Drie (3)
Vier (4)
Vijf (5)

Vraag 9
Hoe warm is water als het kookt?
50 graden 2)
150 graden(1)
100 graden (5)

Vraag 10
Wanneer gaat water bevriezen?
Als het kouder wordt dan 10 graden (0)
Als het kouder wordt dan 0 graden (8)
Als het kouder wordt dan 5 graden (7)
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