ModderDag activiteit

Modder drogen

boven-

bouw

School

Bij deze activiteit ontdekken de leerlingen wat er met modder
gebeurt als je het een tijdje laat staan. Ze onderzoeken op welke
manier je dit droogproces kunt vertragen of versnellen. Ze leren een onderzoekje
opzetten en uitvoeren en hoe ze een weegschaal hanteren. Deze opdracht kan worden
uitgevoerd tijdens de vakken rekenen en wereldoriëntatie in groepjes van 3 tot 5
leerlingen of klassikaal.

Materialen en voorbereiding
•

•
•
•
•
•
•

Klassikaal: 1 bakje of bordje met modder
en 1 weegschaal.
Per groepje 1 weegschaal, 4 bakjes
of bordjes, 4 etikelstickers of post-its,
modder en plasticfolie.
Pen en papier.
Kies een zonnige dag uit voor deze
activiteit.
Maak modder en doe dit in een bakje of
op een bordje. Zorg dat de modder goed
nat is.
Verzamel de benodigde materialen en
zet deze klaar.
Zorg dat er plek is waar de leerlingen
modder kunnen maken. Of maak dit
eventueel van tevoren zelf.

Tijdsduur
•

•
•
•

Inleiding: 5 minuten ochtend + 10
minuten middag
Doen: 15 minuten ochtend + 5-10
minuten middag (liefst 2 dagen)
Nabespreking: 10 minuten
Totaal: 45-70 minuten

Uitvoering

Inleiding - Start de activiteit ‘s ochtends.
Laat de leerlingen het bakje met modder
zien. Vraag ze wat er met de modder zal
gebeuren als je het bakje de hele middag
in de zon laat staan. Vraag ze, als ze er zelf
niet mee komen, wat er met het gewicht van

de modder zal gebeuren. Weeg het bakje
met modder en zet het dan op een zonnige
plek. Pak het bakje aan het eind van de dag
er weer bij. Vraag de kinderen wat ze zien
(minder water, opgedroogd, anderekleur,
barsten, enz.). Weeg het bakje opnieuw.
Het is nu lichter geworden. Bespreek met
de kinderen hoe dit komt. Het water is
verdampt. Vertel de kinderen dat ze gaan
onderzoeken hoe je het water sneller of
minder snel kunt laten verdampen.
Doen - Laat de leerlingen drie manieren
bedenken waarop je modder sneller of
juist minder snel kunt laten drogen. Dit
schrijven ze op, bijvoorbeeld in een tabel.
Ook schrijven ze dit op de drie etiketstickers
die ze op de bakjes/bordjes plakken. Op de
vierde sticker schrijven ze ‘in de zon’. Aan het
eind van de dag wegen de groepjes hun vier
bakjes opnieuw. Ze schrijven het gewicht op.
Het mooiste is als de groepjes hun bakjes
een aantal dagen mogen laten staan, zodat
ze elke dag opnieuw kunnen wegen.
Nabespreking - Laat de leerlingen vertellen
over de verschillende manieren die ze
onderzocht hebben. Bespreek de gevonden
resultaten. Wat is er gebeurd met het
gewicht van modder? Hoe komt dat? Was dit
ook wat jullie voorspeld hadden? Probeer de
kinderen de verschillen te laten verklaren,
bijvoorbeeld in de zon verdampt water
sneller dan in de schaduw. Of onder plastic
kan water niet verdampen.

