29

Drijven of zinken?
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Je drinkt het, je wast jezelf ermee en je zwemt erin... Water! Maar wist
je ook dat water hele speciale eigenschappen bezit? In deze les gaan we
voorspellingen doen over de eigenschappen van water. Zo’n voorspelling
heet een hypothese (dit spreek je uit als: hie-poo-tee-se). Door het doen
van een onderzoek komen we erachter of de voorspelling klopt.
Opdracht 1 – Voorspellen

1a 	Hoeveel druppels water passen er op een één euro munt?
		 Schrijf je voorspelling op:
druppels water

1b		 Voer de proef uit:
		Je krijgt een (plastic) 1 euromunt. Hierop gaan je waterdruppels druppelen (met pipet,
spuitje of rietje lukt dit het best). Tel elke druppel die op de munt valt.
		Als de druppels niet meer op de munt passen, dan stopt de proef.
		 Hoeveel druppels passen er op de munt?
		
		

druppels water.

2 als je er geld mee wilt verdienen). Doen! Creative Commons licence:
© 2019 Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet
CC BY-NC-ND 4.0. Deze les is gemaakt door Patricia Jansen, Explore onderzoekend leren.

1

WEET

Opdracht 2 – Onderzoeken met drijven en zinken

2a		 Pak drie (watervaste) voorwerpen uit je laatje
• Één waarvan je voorspelt dat deze drijft
• Één waarvan je voorspelt dat deze zinkt
• Één waarvan je niet zeker weet of deze zal drijven of zinken

2b		 Schrijf hieronder je voorwerp op en schrijf je voorspelling op.

Voorwerp:

Ik voorspel dat deze:

Mijn buur voorspelt dat deze:

Drijft / zinkt / weet niet

Drijft / zinkt / weet niet

Drijft / zinkt / weet niet

Drijft / zinkt / weet niet

Drijft / zinkt / weet niet

Drijft / zinkt / weet niet
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Dit gebeurde er:

2c. Overleg met je buur. Schrijf ook op wat hij/zij voorspelt.
												
												
		

									

		

									

2d.	Voer het onderzoek uit! Leg de voorwerpen voorzichtig in een bakje water en kijk wat
er gebeurd. Schrijf dit ook op in de tabel. Klopte je voorspelling?
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Opdracht 3 – Wensbloem

3a. Schrijf met potlood een wens of woord in de papieren bloem.
3b. Knip de bloem uit. Vouw de bloemblaadjes naar binnen zodat je het woord niet meer
kan zien.
3c. Wat zou er gebeuren met de bloem als je deze voorzichtig in het water legt? Schrijf je
voorspelling op:
													
													
												

3d. Voer het onderzoek uit.
3e. Wat gebeurde er?
													
													
												

Opdracht 4 – Beroepen

4a. Vond je het leuk om onderzoek te doen?
														

4b. Wat wil jij later worden?
													

4c. Doe je bij dat beroep ook onderzoek?
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