
Onderzoeken: zeepbellen

Eindtermen:

Materialen (per groep):

De leerlingen kunnen…  
- 1.1 … gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren; 
- 1.2 … onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel 
dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese; 
Levende en niet-levende natuur; 
- 1.14 … van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen;
- 2.13 … een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap
uitvoeren.

GROEP 1: Dreft, bekertjes (+/- 20), spuitje, water, olijfolie, lepel, handdoek, bellenblazer, plastic lege fles, maatbeker
GROEP 2: Dreft, bekertjes (+/- 20), spuitje, water, fijne suiker, lepel, handdoek, bellenblazer, plastic lege fles, maatbeker
GROEP 3: Dreft, bekertjes (+/- 20), spuitje, water, honing, lepel, handdoek, bellenblazer, plastic lege fles, maatbeker
GROEP 4: Dreft, bekertjes (+/- 20), spuitje, water, maïzena, lepel, handdoek, bellenblazer, plastic lege fles, maatbeker
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VERWONDEREN

1. verkennen

We willen dus zelf bellenblaas maken.  
Zoek samen met de leerlingen uit:
-  Wat jullie wensen te onderzoeken;
-  Wat jullie al weten;
-  Wat voor vragen jullie nog hebben.

Stel een onderzoeksvraag op. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk is. 

vb. Hoe zorg je dat zeepbellen - zo groot als een tennisbal -  langer dan 5 seconden blijven 
zweven voordat ze knappen?

In deze fase is het de bedoeling de leerlingen te prikkelen, ze warm maken voor het project. Een mogelijkheid is om te 
vertrekken vanuit ofwel situaties zoals: Op een warme zomerdag een buitenactiviteit doen, of leerling Josephine heeft haar 
bellenblaas op de speelplaats helemaal laten uitlopen, of juf/meester gaat trouwen en in plaats van rijst te gooien, gaan we 
zeepbellen blazen, of tijdens het schoolfeest willen we een extra centje verdienen en verkopen we het beste zelfgemaakte 
bellenblaassop. Mogelijkheden genoeg om bellen te blazen! :-) 
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2. onderzoek opzetten

Verdeel je klas in groepjes, elk groepje krijgt een variabele. Herhaal nog eens de onderzoeksvraag. De zeepbellen moeten zo groot
zijn als een tennisbal en moeten 5 seconden in de lucht blijven zonder te knappen.

Maak de voorwaarden visueel. 

=
5 seconden

zeep = zeep = zeep = zeep =

Vooronderzoek: zeepsop
Welk mengsel geeft de beste bellen? Gebruik dit mengsel in de volgende proeven.

water (125 dl) water (125 dl) water (125 dl) water (125 dl) 
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-
honing =

zeep + water zeep + water zeep + water zeep + water

honing = honing = honing =

Onderzoekend leren: eerlijk onderzoek
Biochemie / Zeepbellen

Variabele 2:  honing

Onderzoekend leren: eerlijk onderzoek
Biochemie / Zeepbellen

Variabele 1:  fijne suiker

water + zeep=water + zeep=water + zeep=water + zeep=

�jne suiker = �jne suiker = �jne suiker = �jne suiker =
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Onderzoekend leren: eerlijk onderzoek
Biochemie / Zeepbellen

Variabele 4:  olijfolie

water + zeep=water + zeep=water + zeep=water + zeep=

olijfolie = olijfolie = olijfolie = olijfolie =

Onderzoekend leren: eerlijk onderzoek
Biochemie / Zeepbellen

Variabele 3:  maïzena

water + zeep=water + zeep=water + zeep=water + zeep=

maïzena = maïzena = maïzena = maïzena =
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3. onderzoek uitvoeren

In het vooronderzoek proberen de leerlingen eerst de juiste verhouding water/dreft te verkrijgen, dit doen ze door de dreft 
aan het water toe te voegen. Let op: het gaat om een eerlijk onderzoek. Start met 4 potjes met dezelfde hoeveelheid water 
en voeg bij elk potje een andere hoeveelheid dreft toe. (vb. 5 ml, 10 ml, 20 ml en 30 ml)
Tip: je kan ook streepjes op de spuit trekken. Het mengsel met het beste resultaat vormt de basis van het zeepsop.

Met dit mengsel zal de zeepbel beslist zo groot als een tennisbal kunnen geblazen worden, maar zal  hij snel 
spatten. Dit kan opgelost worden door er een bindmiddel aan toe te voegen.

Verdeel je klas in 4 groepen, elk groepje krijgt een variabele (bindmiddelen) te kiezen uit: honing, fijne suiker, 
maïzena en olijfolie. 

Elke groep voegt nu het bindmiddel nauwkeurig erbij. 

4. waarnemingen noteren

Noteer hier de resultaten van je onderzoek.
Laat de verslaggever ook te raden gaan bij de andere groepjes (zodat ze de tabel kunnen aanvullen). 
Uiteraard kan elk groepje hun resultaten klassikaal meedelen.
De bedoeling is dat ze vaststellen welke oplossing/mengsel tot het beste resultaat leidt.

  

zeep + water + olijfolie

zeep + water + maïzena

zeep + water + fijne suiker

zeep + water + honing

zeep + water
Grootte  < Grootte > of = < 5 sec. > of = 5 sec.
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5. BESLUIT FORMULEREN

Laat de kinderen tot een besluit komen. 
- Welk mengsel/oplossing beoogt het gewenste resultaat? 
- Welke mengsel/oplossing voldoet aan de vooropgestelde eisen?

Bijkomende vragen:
- Lossen alle mengsels even goed op? 
- Wat is het verschil tussen een mengsel en een oplossing? (2de graad)
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