Water
Van NWenT.nl

Filter je eigen water
Groep 1 t/m 4
In Nederland gebruiken we per persoon
wel 120 liter water per dag. Mensen zijn
niet alleen afhankelijk van water om te
drinken. We douchen, wassen onze kleren,
gebruiken de vaatwasser en spoelen de wc
door. Maar waar komt al dat schone water
vandaan? En was dit water eerst vies?
Lees meer

Water in wijn veranderen
Groep 5 t/m 8
Leer kinderen over dichtheid met deze
wisseltruc. Lees meer

Een regenboog van ‘zwaar water’
Groep 5 t/m 8
Maak je eigen regenboog van Skittles!
Lees meer

Lopen op water, sommige beestjes
kunnen het
Groep 5 t/m 8
Schaatsenrijders kunnen over water lopen.
Maar hoe werkt dat nou precies? Ontdek
het met dit lesidee! Lees meer

Een zure zee
Groep 1 t/m 8
Door de toename van broeikasgassen stijgt
de zeespiegel, maar er gebeurt ook nog
iets anders met de zee. Het water wordt
steeds zuurder. In dit lesidee leren de
kinderen wat dit inhoud en wat de gevolgen
zijn. Lees meer

Zelfwaterende kruidenpot
Groep 1 t/m 8
Hoe zorg jij ervoor dat in de vakanties de
planten in jouw klas het uithouden? Maak
samen met je leerlingen zelfwaterende
kruidenpotjes. Lees meer

Smeltende ijskappen
Groep 5 t/m 8
De schaatsen staan deze winter nog in de
kast, maar je kunt al wel met ijs in de klas
aan de slag gaan. Onderzoek samen het
effect van smeltende ijskappen. Lees meer

Waterleven in een app
Groep 5 t/m 8
Ontdek met je klas wat er allemaal in de
vijver, sloot of plas om de hoek leeft, met
de gebruiksvriendelijke waterleven-app.
Lees meer

Hoe werkt een duikboot?
Groep 5 t/m 8
Knallend de zomer ingaan, met de
lancering van een waterraket. Lees en
bekijk hier hoe je dat doet. Lees meer

Bouw een waterraket
Groep 5 t/m 8
Combineer natuur en techniek met deze
vlinderpot. Hiermee lok je vlinders naar je
schoolplein, ook als er geen bloemen zijn.
Lees meer

Maak een snelle zeepboot
Laat leerlingen in de klas tegen elkaar
racen met hun zelf ontworpen, door zeep
aangedreven boot van karton. Lees meer

Muzikaal water
Geluid bestaat uit geluidsgolven die door
water en lucht jouw oor bereiken. Doordat
geluid ook door water kan bewegen, kun je
jouw eigen muziekinstrument maken met
water! Lees meer

