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Bouw een zo hoog mogelijke
toren van plastic bekertjes die
met water gevuld zijn.
Niet in huis doen hoor!!!!!

Hoe ziet jouw ideaal
subtropisch zwemparadijs
eruit? Laat je fantasie de vrije
loop...
Maak een duidelijke plattegrond.
Denk ook aan de legenda.

Leg een stukje plastic op een
tekst. Laat een druppel water
op de tekst vallen. Wat zie je?
Spat wat water op een spiegel.
Kijk naar jezelf in een druppel
op de spiegel. Wat zie je?
Hoeveel druppels passen er op
een muntje voor het water over
de rand stroomt? Een rietje kan
als pipet dienen: rietje in
water, dan duim op uiteinde,
duim loslaten om te druppelen.

Ieder huis heeft een
watermeter. Hierop kun je
het waterverbruik zien. Vraag
aan je ouders waar je deze
kunt vinden. Kijk eens als één
van je huisgenoten onder de
douche staat, hoeveel water er
dan wordt verbruikt? En bij het
tanden poetsen of de afwas?

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.

In het Engels is het woord
water ‘water’. De schrijfwijze is
hetzelfde. De uitspraak
verandert. Hoe is dat in andere
talen? Kun jij het woord water
vertalen in minstens tien
andere talen?

Maak een zo lang mogelijke
druppelbaan van bladeren.
Verzamel druppels en laat ze
één voor één over de
druppelbaan naar beneden
glijden. Probeer de druppels
die beneden aankomen weer
op te vangen.

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?

Vul elke dag op 3 tijdstippen
een gevoelsthermometer in.

