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In dit thema ... 
Onderzoek je van alles over natuurkundige verschijnselen. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Lekkere snack Les 2: Zoek het uit! 
 

 

 Dit heb je gedaan 
De kinderen onderzoeken welke ingrediënten er 
in een kroket zitten en welke kooktechnieken 
worden gebruikt bij het maken van een kroket. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt proefjes gedaan met gassen, vloeistoffen 
en vaste stoffen. Je hebt gekeken hoe je iets kunt 
veranderen van een vaste stof in een vloeistof of 
andersom.  
 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Waar ingrediënten vandaan komen  
Wat jij eet en drinkt heeft soms al een heel lange 
reis achter de rug. Veel van de ingrediënten in 
ons eten en drinken hebben een verre herkomst. 
Op het etiket zie je welke ingrediënten in het 
product zitten. De grondstoffen waarvan ons 
voedsel gemaakt is, zijn geproduceerd door 
boeren. 
 
 

  

 

 Vast, vloeistof of gas 
Elke stof kan in drie verschillende vormen 
(toestanden) bestaan: vaste stof, vloeistof en gas. 
Verhit je een vaste stof, dan wordt het een 
vloeistof (smelten). Verhit je een vloeistof, dan 
wordt het een gas (verdampen). Laat je een gas 
afkoelen, dan wordt het een vloeistof 
(condenseren). Laat je een vloeistof afkoelen, dan 
wordt het een vaste stof (stollen). 
         

 

 Kooktechnieken  
In een kroket zitten verschillende ingrediënten, 
zoals rundvlees, boter en bouillon. Om kroketten 
te bereiden, worden er allerlei kooktechnieken 
gebruikt: koken, binden en paneren bijvoorbeeld. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Natuurkundig verschijnsel: warmte 
Natuurkundige verschijnselen zijn bijvoorbeeld 
licht, geluid en warmte. Warmte komt van een 
warmtebron. Een warmtebron kan een vaste stof 
laten smelten. Om dat te voorkomen, kun je de 
vaste stof isoleren.  
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Les 3: Lekker warm Les 4: Coole ei-experimenten 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geëxperimenteerd met chocolade. Je 
hebt geprobeerd ervoor te zorgen dat de 
chocolade niet smelt, door het in te pakken in 
verschillende materialen.  
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt proefjes gedaan met luchtdruk en een ei. 
Je hebt ook gezien dat luchtdruk op allerlei 
manieren wordt gebruikt tijdens het koken. 
 
 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Lekker warm 
Er zijn allerlei verschillende warmtebronnen: de 
zon, de open haard en de verwarming. Warmte 
verplaatst zich altijd van warm naar koud. 
Sommige materialen kunnen niet zo goed tegen 
warmte. Als ze te lang in de buurt van een 
warmtebron zijn, gaan ze smelten - ze worden 
vloeibaar. Denk maar aan ijs of chocolade. 
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Lucht is een gas 
Lucht en gas is overal om ons heen. Meestal kun 
je lucht niet zien of voelen. Toch is lucht heel 
sterk. Op je hele lichaam drukt wel meer dan 
20.000 kilo! Die druk noem je luchtdruk. 
Luchtdruk gebruik je in de banden van je fiets of 
om iets heel zwaars mee op te tillen, zoals een 
helikopter. 
         

 

 Isoleren 
Maar zelfs vaste stoffen, zoals ijzer en plastic 
smelten als ze te heet worden. Om te voorkomen 
dat vaste stoffen smelten, kun je ze verpakken in 
iets dat goed tegen warmte kan: dat noemen we 
isoleren. Je kunt ook warme stoffen door isolatie 
beschermen tegen de kou. Denk maar aan een 
thermosfles. 
 

  

 

 De kracht van lucht 
Bij de proefjes in de les heb je de luchtdruk wel 
gezien. Je zag hoe de kracht van lucht ervoor 
zorgde dat een ei in en uit de fles kwam. En hoe 
je met gemak het eigeel in een fles kunt zuigen. 
De lucht doet het werk. 
 

        

 


