
Heftige cola 

Wat heb je nodig? 

- Cola 
- Drinkglas 
- Zout 
 

           
 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 
 

Stappen 

1. Maak de fles cola open. 
2. Schenk het glas tot de helft vol met cola. 
3. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je zout bij de cola doet? Vul in op 

het antwoordenblad. 
4. Strooi wat zout bij de cola in het glas. 
5. Vraag 2: Wat gebeurt er? Vul in op het antwoordenblad. 
6. Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad. 
7. Gooi het glas met cola in de gootsteen en spoel het glas om met water.  
8. Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 

 
 
 
 



Dansende rozijnen 

Wat heb je nodig? 

- Spa rood (water met prik) 
- Rozijnen 
- Drinkglas 

 

            
 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 
 

Stappen 

1. Schenk de spa rood in het glas tot de helft. 
2. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de rozijnen in het glas doet? 

Vul in op het antwoordenblad. 
3. Doe tien rozijnen in het glas erbij. 
4. Vraag 2: Wat gebeurt er? Vul in op het antwoordenblad. 
5. Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad. 
6. Gooi het water in de gootsteen en de rozijnen in de prullenbak. 
7. Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 

 
  



Zwemmende peper 

Wat heb je nodig? 

- Gemalen peper 
- Water 
- Diep bord 
- Afwasmiddel 

 

 
 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 
 

Stappen 

1. Spoel het bord goed af met water. 
2. Doe een laagje water in het bord. 
3. Strooi een beetje peper over het water. 
4. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je afwasmiddel in het water 

doet? Vul in op het antwoordenblad. 
5. Doe een beetje afwasmiddel op je wijsvinger. 
6. Duw je wijsvinger in het midden van het bord in de peper. 
7. Vraag 2: Wat gebeurt er? Vul in op het antwoordenblad. 
8. Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad.  
9. Gooi het water van het bord in de gootsteen en spoel het bord met 

water. 
10. Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 



Kleur van kurkuma 

Wat heb je nodig? 

- Drinksglas 
- Water 
- Theelepel 
- Kurkuma 
- Soda 
- Azijn 

 

 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 

Stappen 

1. Vul het glas tot de helft met water. 
2. Doe een theelepel kurkuma in het glas en roer het door elkaar. 
3. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je soda in het glas doet? Vul in op 

het antwoordenblad. 
4. Doe een theelepel soda in het glas en roer het door elkaar. 
5. Vraag 2: Wat is er gebeurd? Vul in op het antwoordenblad. 
6. Vraag 3: Wat denk je dat er gebeurt als je azijn in het glas doet? Vul in op 

het antwoordenblad. 
7. Doe een flinke scheut azijn in het glas en roer het door elkaar. 
8. Vraag 4: Wat is er nu gebeurd? Vul in op het antwoordenblad. 
9. Vraag 5: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad. 
10.  Gooi het glas leeg in de gootsteen en spoel het glas met water. 
11.  Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 



Glas met lava 

Wat heb je nodig? 

- Drinkglas 
- Water 
- Olie 
- Zout 

 

 
 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 
 

Stappen 

1. Vul het glas tot over de helft met water. 
2. Doe een laag olie erbij van ongeveer 1 centimeter. 
3. Wacht tot de olie een mooie laag is geworden. 
4. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je zout in het glas strooit? Vul in 

op het antwoordenblad. 
5. Strooi langzaam zout in het glas. 
6. Vraag 2: Wat gebeurt er? Vul in op het antwoordenblad. 
7. Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad. 
8. Gooi het glas leeg in de gootsteen en spoel het glas met water. 
9. Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 

 
 
 



Schuimend glas 

Wat heb je nodig? 

- Twee hoge drinkglazen 
- Klein zakje bakpoeder (16 gram) 
- Afwasmiddel 
- Azijn 

 

 
 

Hoelang duurt het proefje? 

- 5 minuten 
 

Stappen 

1. Doe de inhoud van het zakje bakpoeder in het ene glas. 
2. Doe een bodempje afwasmiddel in het andere glas. 
3. Schenk azijn in het glas met afwasmiddel tot het glas halfvol is. 
4. Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het mengsel van afwasmiddel 

en azijn bij het bakpoeder gooit? Vul in op het antwoordenblad. 
5. Schenk het mengsel van wasmiddel en azijn in het andere glas bij de 

bakpoeder. 
6. Vraag 2: Wat gebeurt er? Vul in op het antwoordenblad. 
7. Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? Vul in op het antwoordenblad. 
8. Gooi de glazen leeg in de gootsteen en spoel de glazen met water. 
9. Leg alles weet netjes neer voor de volgende groep. 

 
 



Antwoordenblad 
 
Naam: 

Schuimend glas 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het mengsel van afwasmiddel en 
azijn bij het bakpoeder gooit? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat gebeurt er? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Glas met lava 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je zout in het glas strooit? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat gebeurt er? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kleur van kurkuma 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je soda in het glas doet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat is er gebeurd? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Wat denk je dat er gebeurt als je azijn in het glas doet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 4: Wat is er nu gebeurd? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 5: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



Zwemmende peper 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je afwasmiddel in het water doet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat gebeurt er? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dansende rozijnen 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de rozijnen in het glas doet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat gebeurt er? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



Heftige cola 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je zout bij de cola doet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Wat gebeurt er? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


