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Speciale Editie Water
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HK/GE

Ontwerp zelf een aquarium.
Neem een doorzichtig bakje
met deksel. Maak mooie vissen
en hang ze met een draadje
aan de binnenkant van de
deksel. Misschien kun je ook
nog waterplanten maken.

Bouw een zo hoog mogelijke
toren van plastic bekertjes die
met water gevuld zijn.
Dit kun je beter niet in huis doen
hoor!!!!!

Vul 3 bekers voor de helft met
water. Doe in beker 1 een
halve eetlepel afwasmiddel. In
beker 2 een hele eetlepel
afwasmiddel.
En in beker 3 twee eetlepels.
Roer nu goed. Probeer alle 3 de
soorten bellenblaas uit. Welke
is het beste?

Achter het woord water kun je
een heleboel andere woorden
plaatsen om het woord langer
te maken. Hoeveel woorden
ken jij?

Sponstikkertje
Als het mooi weer is, kun je
tikkertje in de tuin doen. In
plaats van met je hand te tikken,
tik je elkaar met een natte
spons.

Ga naar buiten als het regent.
Probeer de regendruppels op te
vangen met je mond of met je
handen. Proef de
regendruppels. Voel de regen
op je gezicht, op je handen, in
je haren. Probeer een
regendruppel te volgen met je
ogen. Kijk naar de kringen van
regendruppels in een plas. Kijk
naar de regen op het dak en
volg de weg van het water naar
beneden, door de dakgoot en
de regenpijp naar het
afvoerputje. Luister naar de
regendruppels die vallen in een
plas. Ruik de regen.

Ga op zoek naar
regenwormen. Als het regent
komen ze boven de grond.
Bekijk een regenworm in een
(loep)potje. Tel uit hoeveel
ringen (segmenten) hij
bestaat. Kun je zien wat de
voorkant (mond) en wat de
achterkant (poepgaatje) van
de regenworm is? Geef de
regenworm een dor blaadje te
eten om daarachter te komen.
Kijk naar het gedrag van de
regenworm. Zet hem weer
terug waar je hem gevonden
hebt.

Zelf waterijsjes maken.
Nodig: fruit naar keuze, 100 ml
limonadesiroop en
200 ml water.
Schenk het water bij de siroop.
Snijd het fruit in plakjes. Vul
vormpjes met het fruit. Giet de
siroop erbij totdat het vormpje is
gevuld. Nu in de vriezer en een
aantal uren geduld. Daarna
smullen maar...

Vul elke dag op 3 tijdstippen
een gevoelsthermometer in.

