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INLEIDING 

 

Hierdie versameling eenvoudige eksperimente kan deur wetenskap onderwysers in hul 

Natuurwetenskap klasse en /of in die skool se Wetenskaps Klub gebruik word. 

Die eksperimente is gerig op graad 4 tot 7 leerders, maar leerders in die ander 

grade sal ook daaruit baat vind. 

 

Die eksperimente maak gebruik van alledaagse voorwerpe en stowwe wat maklik 

verkrygbaar is by die huis en die skool.  Dit kan ook maklik in die klas konteks 

gedemonstreer word.  

Die doel van hierdie boek is om die leerders se belangstelling in Natuurwetenskappe te 

prikkel en dat hulle wetenskap op ‘n prettige manier sal ervaar. 

Al die eksperimente is gekoppel aan die Kurrikulum en Assesserings Beleid vir 

Natuurwetenskappe en Tegnologie (Intermediêre Fase) en Natuurwetenskappe (Senior 

Fase).  Hierdie aktiwiteite is bedoel om projekte en voorgestelde aktiwiteite deur 

KABV (Kurrikulum en Assesserings Beleid Verklaring) en die verskillende 

Natuurwetenskap handboeke wat in hierdie fases gebruik word, te supplimenteer.  
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WERKSBLAAIE 

 

Die Wetenskaplike Metode 
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DIE WETENSKAPLIKE METODE 
 

 
 

1. Stel ‘n vraag. 

 
 

2. Doen navorsing oor jou 

Onderwerp. 
 

 
 

3. Formuleer jou Hipotese. 

 

 
 

4. Toets jou Hipotese. 

 

 
 

5. Analiseer jou Data. 

 

 
 

6. Skryf jou Verslag. 

 

 

7. Tentoonstelling van jou 

Projek. 

 



  

8 
 

? 

1)  Stel ‘n Vraag. 

 

Kyk na die wêreld: 

 Is daar iets wat jy interessant vind?  

 Is daar iets waaroor jy nuuskierig is?  

Maak observasies en stel vrae:  

 Wat sal gebeur as...  

 Ek wonder waarom ... 

 Waarom... 

 Lys jou vrae:      

 

 

 

 

 

 
 

Kies ‘n ondersoek vraag:  

 Omkring hierdie vraag op jou werksblad. 
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2)  Doen Navorsing.  

 

Vind inligting oor jou onderwerp: 

 Soek inligting op die internet.  

 Vra ‘n deskundige (ekspert).  

 Besoek ‘n biblioteek.  

 

Skryf die inligting wat jy vind neer: 

(Gebruik ‘n joernaal / ‘n rowwe werkboek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was jou vraag beantwoord?    ________________  

Skryf jou finale vraag hier neer: 
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3)  Formuleer jou Hipotese. 

 

‘n Hipotese is ‘n ingeligte raaiskoot. 

Skryf jou oorspronklike vraag hier: 

 

 

 

 

 

 

Dink aan ‘n manier om jou vraag te toets en skryf dit neer: 

 

 

 

 

 

 

Formuleer en skryf jou hipotese hier: 
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4)  Toets jou Hipotese. 
 

Wat is die Onafhanklike Veranderlike? 

(Wat sal jy VERANDER?)   

 

 
 

Wat is die Afhanklike Veranderlike? 

(Wat sal jy AFMEET?)   

 

 
 

Wat is die Kontrolerende Veranderlike?  

(Wat bly DIESELFDE?)   

 

 
 

Skryf die prosesse (stappe) neer wat jy in die ondersoek sal volg:  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

4.  

5.  
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5)  Analiseer jou Data. 

 

Rekord van my bevindings (Wat het gebeur?): 
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Is jy in staat om die inligting op ‘n grafiek te teken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was jou hipotese korrek?  Verskaf redes: 
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6)   Skryf jou Verslag. 

 

 Titel bladsy: Skryf jou projek naam en jou eie naam neer. 
 

 

 

 

 
 

 Probleem Stelling: Stel die vraag wat jy gevra het / die probleem 

wat jy ondersoek het / die doel van jou projek.  

 

 

 

 

 

 

 Hipotese: Vermeld jou Hipotese.  

 

 

 

 

 

 

 Inleiding: Verduidelik hoe jy jou projek begin het.  Gebruik jou 

agtergrondse navorsing. Verskaf sleutelwoorde en relevante vrae. 

Verduidelik waar en hoe jy inligting ingesamel het.  
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Prosedure:  

 

- Skryf in die 3de persoon  

- Gee die veranderlikes  

- Verduidelik die materiale en / of spesiale aanwysings en /of spesiale   

   toerusting wat benodig word  

- Nommer die stappe  

- Wees logies en saaklik  

- Gee elke stap en verskaf belangrike detail (besonderhede) 

- Sluit relevante diagramme en / of foto’s in  
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 Resultate:  

 

- Observasies (waarnemings) 

- Data en Resultate in tabelle  

- Grafieke: sirkel grafiek, kolom grafiek, lyngrafiek, ens.  

- Analise van Resultate  

- Bespreek en interpreteerjou resultate  

- Wees eerlik 

- Verduidelik foute en / of afwykings  

 
 

 Gevolgtrekkings:  
 

- Verklaar wat jy geleer het  

- Gee navorsingsidees vir die toekoms 

- Bibliografie  

- Lys al jou inligtingsbronne en verwysings wat jy geraadpleeg het  

 

 

 Erkennings: 
 

- Bedank die mense en / of organisasies wat jou gehelp het.  

 

 Wat behoort ek saam te neem na die Wetenskap Ekspo?  

 
- Joernaal (rowwe werk)  

- Projek Lêer  

- Opsomming van jou projek op A4 papier  

- Wetenskap Projek Tentoonstellings Aanplakbord  
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7) Tentoonstelling van                 

jou Projek. 
 

 

 Vertoon jou inligting op die Projek Tentoonstellings Aanplakbord.  

 Alle inligting moet op A4 papier gedruk word. 

 Al die A4 papiere moet konsekwent in of portret-  of landskap 

formaat geplak word.   

 Verwys na die voorbeeld wat volg: 

 

 

 

 

Doelstelling 

 

 

 

 

 

Hipotese 

 

 

 

 

 

Veranderlikes 

 

 
 

 

PROJEK TITEL 

Naam en Graad 

 

 

Materiale en Metodes / 

Prosedures 

 

 

 

   

 

Grafieke / Foto’s / 

Modelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Resultate 

 (Interpretasie) 

 

 

 

 

 

 

Gevolgtrekking en 

Verdere Navorsing 

 

 

 

 

 

Erkennings 
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Doelstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderlikes 

 

 

 

 
 

 

PROJEK TITEL 

 

 

Naam en Graad 

 

 

 

Materiale en Metodes / Prosedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafieke / Foto’s / Modelle 

 

 

Resultate (Interpretasie) 

 

 

 

 

Gevolgtrekking en Verdere Navorsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkennings 
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KWARTAAL 1 EKSPERIMENTE 

 

KENNISAFDELING: 

LEWE EN LEWENDE DINGE 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Dier skelette / geraamtes  

Graad 6:  Voedingstowwe in voedsel              
 

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n glas fles met ‘n deksel waarin ‘n hoederbeen kan pas 

 ‘n hoenderbeen – ‘n hoenderboud werk die beste 

 asyn 

 

Metode 

1. Spoel die hoenderbeen onder lopende water af om enige vleis of vet te verwyder. 

2. Buig die hoenderbeen versigtig om te voel hoe buigbaar dit is.  

3. Plaas die been in die fles en bedek dit met asyn.   

4. Skroef die deksel van die fles aan of bedek dit met kleefplastiek. Laat die fles vir 3 

dae staan. 

5. Verwyder die hoenderbeen na 3 dae.  Dit behoort verskillend te voel. Spoel dit nou af 

en probeer weer om dit te buig.  Is dit regtig ‘n rubber been? 
 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Wat het dus gebeur? Wat maak asyn so spesiaal dat dit ‘n harde hoenderbeen sag kan maak?  

Asyn word beskou as ‘n matige suur, maar dit is sterk genoeg om die kalsium in die 

hoenderbeen af te breek. Sodra die kalsium afgebreek is, is daar niks om die been hard te hou 

nie – al wat oorbly, is die sagte beenweefsel. Nou weet jy waarom jou moeder altyd probeer om 

vir jou melk te gee – die kalsium in die melk gaan na ons bene om dit sterker te maak.  Met ‘n 

bietjie moeite, kan jy sowaar die hoenderbeen laat buig.  

Hoe kan Ek hierdie Demonstrasie in ‘n Eksperiment verander? 

Die bogenoemde projek is ‘n DEMONSTRASIE.  Jy kan dit ‘n ware eksperiment maak, deur te 

probeer om hierdie vrae te beantwoord: 

1. Affekteer die lengte van die tyd wat die hoenderbeen in die asyn is hoe die hoenderbeen 

buig?  

2. Word hoenderbene wat kleiner is gouer "buigbaar"? 

3. Sal verskillende soorte asyn ‘n effek hê oor hoe buigbaar hoenderbene word?  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Buigbare Hoenderbene    
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 6:  Voedingstowwe in voedsel (kos)  

 

Bestandele / Gereedskap 

 suurlemoensap of lemmetjiesap  

 papier 

 verfkwas 

 strykyster / haardroër / gloeilamp / enige ander hitte bron 

Metode 

1. Druk die suurlemoen- of lemmetjiesap in ‘n bak. 

2. Verf die sap op jou papier met ‘n verfkwas. 

3. Wag totdat die papier droog is. 

4. Verhit die papier met ‘n strykyster / haardroër / gloeilamp / enige ander hittebron.  

Wees versigtig om dit nie te lank op die papier te hou nie, want dit kan die papier laat 

brand. 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Lemmetjiesap is ‘n organiese stof wat oksideer en dit verander na bruin wanneer dit 

verhit word.  

- Verdunning van die lemmetjiesap in water, maak dit baie moeilik om op te let wanneer dit 

op die papier aangesmeer word.  

- Niemand sal bewus wees van die teenwoordigheid daarvan nie, alvorens dit verhit word 

en die geheime boodskap onthul word.  

- Ander stowwe wat op dieselfde wyse werk sluit in lemoensap, heuning, melk, uiesap, asyn 

en wyn.   

- Onsigbare ink kan ook gemaak word deur chemiese reaksies te gebruik of om sekere 

vloeistowwe onder ‘n ultraviolet (UV) lig te beskou. 

Notas 

Ander vloeistowwe wat goeie middels is om mee te eksperimenteer, is melk, lemoensap, witwyn, 

asyn en appelsap. 

Bronne:   http://tinkerlab.com/invisible-ink-a-citrus-painting-experiment/  

http://www.sciencekids.co.nz/experiments/invisibleink.html 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Onsigbare Sitrus Ink 

http://tinkerlab.com/invisible-ink-a-citrus-painting-experiment/
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 7:  Biodiversiteit 
 

Hierdie eksperiment sal jou meer leer oor die manier hoe jou liggaam en brein saamwerk. 

Toets jou dominante kant deur ‘n reeks uitdagings te voltooi.  

Bestandele en Gereedskap: 

 ‘n pen of ‘n potlood  

 skryfpapier of ‘n notaboek om jou bevindinge neer te skryf 

 ‘n leë kartonrol (‘n ou papierhanddoek rol werk goed) 

 koppie water 

 ‘n klein bal (of iets sag wat jy kan gooi)  

 Instruksies: 

1. Skryf ‘links’ of ‘regs’ langs elke taak, afhangende van watter dominante kant jy gebruik 

het. 

2. Hersien jou resultate wanneer jy al die uitdagings voltooi het en maak jou eie 

gevolgtrekkings oor watter oog, hand en voet van jou dominant is. 

 Oogtoetse:  

1. Met watter oog knipoog jy? 

2. Watter oog gebruik jy om deur die leë papierhanddoek rol te kyk? 

3. Strek jou arms voor jou liggaam uit. Gebruik jou voorvingers en duime om die vorm van ‘n 

driehoek te maak. Bring jou hande saam om ‘n kleiner driehoek te maak (ongeveer die 

grootte van ‘n muntstuk). Vind ‘n klein voorwerp in die klaskamer en fokus daarop deur 

die opening in jou hande (gebruik albei oë). Probeer om net jou linkeroog toe te maak en 

daarna net jou regteroog. (As jou besigtiging van die voorwerp verander het toe jy jou 

linkeroog toegemaak het, moet jy “links” aftik en as dit verander het toe jy jou 

regteroog toegemaak het, moet jy “regs” aftik).   

 Hand/Arm toetse:  

1. Met watter hand skryf jy? 

2. Tel ‘n koppie water op.  Watter hand het jy gebruik? 

3. Gooi die bal.  Watter arm het jy gebruik? 

Wetenskap Klub Eksperiment 

My Liggaam – Toets My Dominante Kant 
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 Voet / Been toetse:  

1. Hardloop vorentoe en spring vanaf een been weg (soos in verspring).  

2. Watter been het jy gebruik? 

3. Laat die bal op die grond val en skop dit. Watter voet het jy gebruik? 

 Wat Gebeur en Hoe Werk dit? 

Watter kant begunstig jy?  Is jy linkshandig of regshandig?  Linksvoetig of regsvoetig?  Is jou 

reteroog dominant of is jou linkeroog dominant? 

Ongeveer 90% van die wêreld se populasie is regshandig. Wetenskaplikes verstaan nog nie 

heeltemal waarom die meeste mense meestal hul regterkant begunstig nie.  Sommiges dink dat 

die rede verband hou met die kant van jou brein wat jy vir taal gebruik.  Die regterkant van jou 

liggaam word gekontroleer deur die linkerkant van jou brein en in ongeveer 90% van mense 

word die linkerkant van die brein ook deur taal gekontroleer.  

Ander dink dat die rede dalk meer te doene het met die kultuur. Die woord ‘regs’ word 

geassosieer met korrek wees en om die regte ding te doen, terwyl die woord ‘links’ oorspronklik 

‘swak’ beteken het. Om die regterhand te begunstig, mag ‘n sosiale ontwikkeling geword het, 

deurdat regshandige mense hul kinders geleer het om hul regterhand te gebruik vir belangrike 

take en verskillende gereedskap is ontwerp om met die regterhand gebruik te word. So het 

mense meer vaardig met hul regterhande geword. 

Ongeveer 80% van die mense is regsvoetig en 70% begunstig hul regteroog. Hierdie 

persentasies is laer as diegene wie regshandig is en dit kan dalk wees omdat jou liggaam sy 

begunstigde voet en oog meer vrylik kan kies as sy begunstigde hand.  Met ander woorde, jy sal 

meer waarskynlik opgelei word om jou regterhand te gebruik eerder as jou regtervoet en des 

te meer nog jou regteroog. 

Dit is nie vreemd om mense te vind wie die teenoorgestelde hand en voet begunstig nie (bv. 

linkerhand en regtervoet) en sommige mense is só gelukkig om dubbelhandig /ambidekster 

(hulle kan hul regter- en linkerkante met gelyke vaardigheid gebruik) te wees.   

Probeer om ander maats te toets en kom tot jou eie gevolgtrekkings oor watter kant die 

menslike liggaam begunstig en waarom. 

Ekstra:  Is jy meer geneig om linkshandig te wees indien een van jou ouers linkshandig is? Wat 

is sommige van die moontlike nadele vir linkshandige mense? (bv. Gereedskap, skryf materiale, 

ens.).  Het linkshandige mense ‘n voordeel in sport? 

Is dit beter om linkshandig te wees in sommige sport dan ander sport? Wat dink jy?  

 

Bron:  http://www.sciencekids.co.nz/experiments/dominantside.html   

  

http://www.sciencekids.co.nz/experiments/dominantside.html
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KWARTAAL 2 EKSPERIMENTE 

 

KENNISAFDELING:  

MATERIE EN MATERIALE 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons:  soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 6:  Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiaal 

 

Bestandele / Gereedskap: 

 ‘n glas water 

 ‘n leë glas 

 papierhanddoeke  

 

Metode 

1. Rol ‘n paar stukke papierhanddoeke saam totdat dit iets vorm wat ‘n soos ‘n stuk tou lyk. 

Dit sal die 'pit' wees wat die water sal absorber en die water oordra (ietwat soos die 

kerspit van ‘n kers wat die kerswas na die vlam oordra).  

2. Plaas een ent van die papierhanddoeke in die glas wat met water gevul is en die ander 

ent in die leë glas. 

3. Kyk wat gebeur (hierdie eksperiment verg ‘n bietjie geduld).  

 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Jou papierhanddoek tou (of pit) begin nat word.   

- Na ‘n paar minute sal jy oplet dat die leë glas met water begin opvul. 

- Die opvulling hou aan totdat daar ‘n gelyke hoeveelheid water in elke glas is.  

- Hoe gebeur dit? 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4: Materiaal rondom ons – veranderende toestande van die toestande van materie 

Graad 6: Soliede, vloeistowwe en gasse  

Graad 7: Eienskappe van materiale   

 

Koolstofdioksied gas laat koeldrank bruis wanneer dit daarin oopgelos is. Jy kan die 

koolstofdioksied bruising van ‘n koeldrank gebruik om rosyntjies te laat dans.  

 

Apparaat / Bestandele 

 ‘n kleurlose blikkie soda (bv. 7-up of sprite)  

 ‘n lang, deurskynende glas of plastiekkoppie  

 ‘n aantal rosyntjies (vars rosyne werk die beste, bv. sultanas; korente en pitlose rosyntjies)  
 

Metode 

1. Gooi die blikkie soda in die lang glas. Let op dat die borrels wat vanaf die glas se bodem 

opstyg. Die borrels is koolstofdioksied gas wat in die vloeistof vrygestel word.  

2. Gooi 6 of 7 rosyntjies in die glas. Hou die rosyntjies vir ‘n paar sekondes dop.  Beskryf wat 

gebeur met die rosyntjies.  Sak of dryf hulle? Hou dit nog steeds dop om te sien wat in die 

volgende aantal minute gebeur.  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Die rosyntjies is digter as die vloeistof in die koeldrank, dus sak dit aanvanklik na die glas se 

bodem. Die gaskoeldrank stel koolstofdioksied (koolsuurgas) borrels vry. Wanneer hierdie 

borrels aan die rowwe oppervlak van ‘n rosyntjie vaskleef, word die rosyntjie gelig as gevolg 

van die toename in dryfbaarheid.  Die borrels plof wanneer die rosyntjie die boonste oppervlak 

bereik en die koolstofdioksied gas in die lug ontsnap. Dit veroorsaak dat die rosyntjie 

dryfbaarheid verloor en dan afsak. Die afsakking en opstyging van die rosyntjies hou aan 

totdat die meeste van die koolstofdioksied ontsnap het en die koeldrank heeltemal gasloos is. 

Mettertyd word die rosyntjies deurweek en dan word dit te swaar om op te styg na die bokant 

van die glas.  

‘n Ander manier om hierdie eksperiment uit te voer, is om die koolstofdioksied gas te verwek 

deur die reaksie van koeksoda en asyn te gebruik.  Vul jou glas ongeveer ½ vol met water.  Voeg 

een teelepel koeksoda by en roer totdat dit in die water opgelos het.  Gooi 6 of 7 rosyntjies in 

die glas. Gooi die asyn STADIG by totdat die glas ¾ vol is. Die asyn en koeksoda reageer om 

Wetenskap Klub Eksperiment 
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koolstofdioksied borrels te vorm en die rosyntjies sal net so dans soos dit in die koeldrank 

gedans het!  

Hoe dink jy kan jy hierdie DEMONSTRASIE verander word in ‘n EKSPERIMENT? 

- Probeer pm ander voorwerpe te gebruik om vas te stel of hulle dieselfde reageer.  

- Enige voorwerp wat ‘n digtheid het wat effens groter is as díe van water en wat ‘n 

rowwe oppervlak het waaraan gasborrels kan vasheg, behoort in die gekarbonate (gas) 

water te kan dans.  

- Sommige van meer algemene dansende stowwe is motballetjies en stukke ongekookte 

pasta.  

- Probeer om ander voorwerpe in die gekarboneerde water te plaas.  

- Kan jy ander stowwe vind wat dans?  

- Gekarboneerde drankies word voorberei deurdat die drank binne in ‘n blikkie geplaas 

word wat onder die hoëdruk van koolstofdioksied gas is.  

- Hierdie hoëdruk veroorsaak dat die koolstofdioksied gas in die vloeistof oplos.  

- Wanneer jy ‘n blikkie gaskoeldrank oopmaak, hoor jy ‘n geluid wat deur die 

koolstofdioksied gas gemaak word soos wat dit uit die blikkie beweeg.  

- Wanneer die blikkie oopgemaak word, laat die verminderde druk toe dat sommige van die 

koolstofdioksied gas wat in die vloeistof opgelos het, ontsnap.   Dít vorm die borrels in ‘n 

koeldrank.  
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4: Materiale rondom ons – veranderende toestande van materie 

Graad 6: Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7: Eienskappe van materiale   

 

Apparaat / Bestandele 

 een ysblokkie 

 ‘n stuk vislyn met ‘n gewig (hoe swaarder, hoe beter) wat aan elke ent vasgebind 

is.  

 ‘n houer 

 ‘n skinkbord of ‘n groot lap om oor te werk 

Metode 

1. Draai die houer onderstebo en plaas dit op die skinkbord. 

2. Plaas die ysblokkie bo-op die onderstebo houer. 

3. Laat die vislyn oor die ysblokkie rus sodat die gewigte oor die kant van die houer 

hang. 

4. Hou dit vir ongeveer 5 minute dop.  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Die druk van die twee gewigte trek die string deur die ysblokkie deur die 

smelting van die ysblokkie direk onder die vislyn is.  

- Dit is soortgelyk aan ysskaats waar die lemme van die skaatser die ys direk onder 

hom / haar, laat smelt en sodoende die kan die skaatser vloeiend op ‘n dun lagie 

water beweeg.  

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Sny Ysblokke 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4: Materiale rondom ons – veranderende toestande van materie 

Graad 6: Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7: Eienskappe van materiale   

Bestandele / Gereedskap: 

 ‘n deurskynende glas gevul met warm water 

 ‘n deurskynende glas gevul met koue water 

 voedselkleursel 

 ‘n oogdrupper  

 Instruksies: 

1. Vul die twee glase met dieselfde hoeveelheid water, een met koue water en een met 

warm water. 

2. Plaas een druppel voedselkleursel so gou as moontlik in albei glase. 

3. Kyk wat gebeur met die voedselkleursel.  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- As jy noukeurig kyk, sal jy oplet dat die voedselkleursel vinniger deur die warm water 

versprei as deur die koue water.  

- Die molekules in die warm water beweeg teen ‘n vinniger tempo en versprei die 

voedselkleursel vinniger as die koue water molekules wat stadiger beweeg.   

 

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Bewegende Molekules 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Prosesserende materiale 

Graad 6:  Soliede, vloeistowwe en gasse / Mengsels 

Graad 7:  Eienskappe van materiale   

 

Apparaat / Bestandele 

 1 teelepel sitroensuur kristalle (of na smaak) - kry dit vanaf die bak afdeling van die 

supermark of enige apteek.  maak seker dat dit geskik is om by voedsel te voeg 

(sommige sitroensuur is nie eetbaar nie). 

 1 eetlepel koeksoda (of na smaak) 

 4 eetlepels versiersuiker  

 mengbak 

 teelepel 

 jelliepoeier 

Metode 

Vra ‘n volwassene om jou te help om sitroensuur kristalle te vind. 

1. Meng die sitroensuur kristalle en koeksoda.  Voeg bietjie jelliepoeier by. 

2. Druk die mengsel met ‘n lepel fyn tot ‘n poeier. 

3. Meng die versiersuiker met die mengsel van sitroensuur kristalle en koeksoda. 

Probeer ‘n bietjie van die sorbet!  Soos wat proe dit?  Voel dit bruisend op jou tong? 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Wanneer jy die sorbet op jou tong plaas, word die sitroensuur kristalle deur die 

speeksel in jou mond opgelos. 

- Die sitroensuur reageer met die koeksoda en dit produseer koolstofdioksied 

(koolsuurgas). Die borrels van die koolstofdioksied (koolsuurgas) veroorsaak die 

bruisende gevoel op jou tong. 

- Versiersuiker word benodig om die mengsel soet en lekker te maak.  Die jelliepoeier 

verskaf ‘n aangename geur.  Moenie te veel sorbet te vinnig eet nie!  Jy sal met ‘n klomp 

koolstofdioksied (koolsuurgas) in jou maag opland wat dan vreeslik ongemaklik kan wees! 

Onthou, nadat jy lekkers geëet het, moet jy jou tande borsel! 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak Sorbet 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Prosesserende materiale 

Graad 6:  Mengsels 

Graad 7:  Eienskappe van materiale 

 

Apparaat / Bestandele 

 koerantpapier  

 maatkoppies  

 1 koppie droë mieliemeelblom (mazena) 

 groot bak of pan  

 voedselkleursel (as jy wil)  

 ½ koppie water  

Metode 

1. Plaas koerantpapier op jou tafelblad of werksoppervlakte. 

2. Plaas die mieliemeelblom in die bak.  Voeg 1 of 2 druppels voedselkleursel by. (Gebruik 

enige kleur waarvan jy hou). Voeg die water stadig by. Meng die mieliemeelblom en water 

met jou vingers totdat al die poeier nat is. 

3. Voeg nog water by totdat die Slib soos ‘n vloeistof voel wanneer jy dit stadig meng.   

Probeer dan om op die bodem met jou vinger of ‘n lepel te tik / klop. Wanneer die Slib 

net reg is, sal dit nie plas nie – dit sal solied voel.  Voeg ‘n bietjie water by indien jou 

Slib te poeierig is. Voeg mieliemeelblom by as dit te nat is. 

4. Speel rond met jou Slib.  Tel ‘n handvol Slib op en druk dit.  Hou op druk en aanskou hoe 

wonderlik dit deur jou vingers sypel!  

5. Rus jou vingers op die Slib se oppervlakte.  Laat dit afsak tot op die bodem van die bak. 

Probeer nou om jou vingers vining uit te trek.  Wat gebeur?  

6. Neem ‘n handvol Slib en rol dit tussen jou hande sodat dit ‘n bal vorm.  Stop dan om 

verder te rol.  Die Slib sal wegsypel en vanaf jou vingers drup.  

7. Plaas ‘n klein plastiek speelding op die oppervlakte.  Bly dit daar of sak dit af?  

 

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Mieliemeelblom Slib 
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Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Tamatiesous (Engelse “Ketchup”), net soos Slib, is ‘n nie-Newtoniaanse vloeistof.  

- Natuurkundiges sê dat die beste manier om tamatiesous te laat vloei, is om die bottel om te 

draai en om dan baie geduldig te wag.   

- Om die bottel aan die onderkant te slaan, vertraag eintlik die vloei van die sous!  

- Jou Slib is opgemaak van klein, soliede mieliemeelblom partikels wat in die water 

gesuspendeer het.  Aptekers (Chemiskusse) noem hierdie tipe mengsel ‘n kolloïed.  

- Jou ondervinding met die Slib eksperiment, staaf dat hierdie kolloïed vreemd reageer.  

- Wanneer jy met ‘n lepel daarop slaan, of vinnig ‘n handvol Slib druk, vries dit op die plek en 

reageer soos ‘n solied.   

- Hoe harder jy druk, hoe dikker word die Slib.  

- Wanneer jy egter jou hand oopmaak en jou Slib laat sypel, dan drup dit soos ‘n vloeistof.  

- Probeer om die Slib vinnig met jou vinger te roer, dan sal dit jou beweging weerstaan.  Roer 

dit stadig, dan sal dit maklik rondom jou vingers vloei.  

- Slaan water met ‘n teelepel, dan plas dit.  

- Slaan Slib met ‘n teelepel, dan reageer dit soos ‘n solied. 

- Meeste vloeistowwe reageer nie só nie.   

- As jy ‘n koppie water met jou vinger roer, beweeg die water maklik uit die weg – en dit maak 

nie saak of jy dit vinnig of stadig roer nie. 

- Jou vinger verskaf, wat ‘n fisikus (natuurkundige) sal noem, ‘n sywaartse skeuring krag aan 

die water.   

- In respons, beweeg of skeur die water uit die pad uit.  

- Die gedrag van Slib hou verband met die dikvloeibaarheid of weerstand om te vloei.  

- Water se dikvloeibaarheid verander nie wanneer jy ‘n skeuring krag toepas nie – maar die 

dikvloeibaarheid van die Slib verander wel. 

- In die 1700’s, het Isaac Newton die eienskappe van ‘n ideale vloeistof geidentifiseer.   

- Water en ander vloeistowwe wat wel die eienskappe het wat Newton geidentifiseer het, 

word Newtoniaanse vloeistowwe genoem.  Jou Slib reageer nie soos Newton se ideale 

vloeistof nie.  Dit is ‘n nie-Newtoniaanse vloeistof. 

- Daar is baie nie-Newtoniaanse vloeistowwe.  

- Hulle tree nie soos jou Slib op nie, maar elkeen is in sy eie opsig eiesoortig. 

- “Ketchup” is byvoorbeeld ‘n nie-Newtoniaanse vloeistof. (Die wetenskaplike term vir hierdie 

tipe nie-Newtoniaanse vloeistowwe, is thixotropic. Dit is afkomstig vanaf die Griekse 

woorde thixis, wat “die daad van hantering” beteken en trope, wat "verandering" beteken. 

- Dryfsand is ‘n nie-Newtoniaanse vloeistof wat meer soos jou Slib optree – dit raak meer 

dikvloeibaar wanneer jy ‘n skeuring krag toepas.  

- As jy ooit jouself in ‘n poel dryfsand bevind waarin jy afsak, (of ‘n vat van mieliemeelblom en 

water), probeer dan om baie stadig in die rigting van die kus swem. Hoe stadiger jy beweeg, 

hoe minder sal die dryfsand of mieliemeelblom jou beweging weerstaan. 

          Bron:  https://www.exploratorium.edu/science_explorer/ooze.html 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 7:  Sure, basisse en neutrale   

 

Apparaat / Bestandele 

 staalwol  

 asyn 

 twee bekers 

 papier of ‘n deksel (iets om die beker te bedek sodat die hitte binne kan bly)  

 termometer 

Metode 

1. Plaas die staalwol in ‘n beker.  

2. Gooi asyn op die staalwol en laat staan dit omtrent vir een minuut om in die asyn te week.    

3. Verwyder die staalwol en dreineer enige oortollige asyn.  

4. Draai die staalwol rondom die basis van die termometer en plaas albei in die tweede 

beker. 

5. Bedek die beker met papier of ‘n deksel om die hitte in te hou (maak seker dat jy nog 

steeds die temperatuur op die termometer kan lees.  Dit is ‘n goeie idee om ‘n klein 

gaatjie in die papier of deksel te maak sodat die termometer daardeur gestoot kan 

word).     

6. Gaan die oorspronklike temperatuur na en monitor dit dan vir ongeveer vyf minute. 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Die temperatuur binne in die beker behoort geleidelik te styg; jy mag selfs oplet dat die 

beker mistig word.  

- Wanneer jy die staalwol in asyn week, verwyder dit die beskermende laag van die 

staalwol en laat toe dat die yster in die staalwol roes.      

- Verroesting (of oksidasie) is ‘n chemiese reaksie tussen yster en suurstof; hierdie 

chemiese reaksie vorm hitte energie wat die temperatuur binne in die beker laat styg  

- Hierdie eksperiment is ‘n voorbeeld van ‘n eksotermiese reaksie (‘n chemise reaksie wat 

energie in die vorm van hitte vrylaat).  

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Staalwol Wetenskap 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4:  Materiale rondom ons: Soliede, vloeistowwe en gasse 

- Graad 6:  Soliede, vloeistowwe en gasse 

- Graad 7:  Eienskappe van materiale   

 

Bestandele and Gereedskap 

 

 1 of 2 liters Cola Koeldrank 

 1 of 2 rolle koubare ronde Mentol lekkers 

 1 buis of gebruik opgerolde papier as ‘n buis 

 

 

Metode 

 

1. Gebruik die opgerolde papier om die Mentos in die Cola te gooi en kyk wat gebeur. 

 

 

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Cola Ontploffing 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4: Eienskappe van materiale 

- Graad 5: Metale en nie-metale 

- Graad 7: Eienskappe van materiale / Sure, basisse en neutrale  

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n paar ou (nie blink) muntstukke 

 ¼ koppie wit asyn 

 1 teelepel sout 

 ‘n glas of plastiek bak (nie metaal nie) 

 papierhanddoek of servette 

 

Metode 

1. Gooi die asyn in die bak en voeg die sout by – roer dit deur.  

2. Plaas omtrent 5 muntstukke in die bak en tel stadig tot tien.  

3. Haal die muntstukke uit en spoel dit af in ‘n bietjie water.   

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Asyn is ‘n suur en die suur in die asyn reageer met die sout om die “koperoksied”, soos die aptekers dit 

noem, te verwyder wat ook die muntstukke dof maak.   

 

Laat ons ‘n ander eksperiment probeer: 

 

Voeg meer muntstukke in die bak vir 10 sekondes, maar hierdie keer moet dit nie afgespoel word nie.    

Plaas dit op die papierhanddoek om droog te word. Mettertyd sal die muntstukke groen-blou verander 

soos ‘n chemikalie “malagniet” op jou muntstukke vorm.  Maar wag, jy is nog steeds nie klaar nie!   

 

Plaas een of twee skroewe en boute in die asyn en kyk - hulle mag koperkleurig word!  Die asyn het ‘n 

bietjie van die koper vanaf die muntstukke verwyder.  As daar genoeg koper in die asyn is, sal die koper 

na die metaal in die skroewe en boute aangetrek word en hulle sal ‘n nuwe koperkleur aanneem.  

 

Hoe kan ek hierdie Demonstrasie verander in ‘n Eksperiment? 

 

Die projek hier bo is ‘n DEMONSTRASIE.  Om dit ‘n ware eksperiment te maak, kan jy probeer om 

hierdie vrae te beantwoord:   

 

1. Sal ander sure (soos suurlemoensap of lemoensap) ook werk? 

2. Werk hierdie chemiese skoonmakery op ander muntstukke? 

3. Maak die hoeveelheid sout ‘n verskil in die chemie van die eksperiment? 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak Munstukke Skoon 
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Deurskynende Eier 

Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 7: Eienskappe van materiale / Sure, basisse en neutrale  

Plaas ‘n rou eier in ‘n fles en bedek dit met asyn.  Jy sal die reaksie van die eierdop met kalsium 

karbonaat en asyn waarneem.  Dit sal die eerste dag borrel.  Verander die asyn op die tweede 

dag.  Spoel die eier versigtig af na 48 ure.  Wat het gebeur? 

 

 

Bonsende Eier 

Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 7:  Eienskappe van materiale / Sure, basisse en neutrale  

Plaas ‘n rou eier in een fles en ‘n hardgekookte eier in ‘n ander fles.  Skroef albei flesse se 

deksels toe.  Merk die flesse: “rou eier” en “hardgekookte eier”.  Gooi asyn in albei flesse en 

sorg dat die eiers bedek is met asyn.  Bedek die flesse en plaas dit op ‘n plek waar dit nie 

sonskyn sal kry nie.  Laat dit vir 2 – 3 dae (48 – 72 ure) staan.   

Na 2 tot 3 dae moet die eiers afgespoel in koue water word sodat die eierdoppe maklik 

verwyder kan word.  Bons nou die eiers.  Wat gebeur?   

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Flits Eksperimente 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4:  Materiale rondom ons:  Soliede, vloeistowwe en gasse 

- Graad 6:  Oplossingss as spesiale mengsels 

- Graad 7:  Mengsels / Fisiese eienskappe van materiale 

 

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n plastiek 2 liter koeldrank bottel 

 pakkie tamatie sous vanaf ‘n kitskos restaurant  

 sout 

 

Metode 

1. Verwyder enige etikette vanaf die bottel en vul dit tot op die bopunt met water.  

2. Voeg ‘n onoopgemaakte tamatiesous pakkie in die bottel. 

3. As die tomatiesous dryf, is jy gereed – gaan na stap 4.  Gaan na stap 5 as die tamatiesous in 

die bottel afsak.  

4. Die drywende tamatiesouspakkie:  Skroef eenvoudig die doppie van die bottel aan en druk 

hard aan die kante van die bottel. As die tamatiesouspakkie afsak wanneer jy dit druk en 

dryf wanneer jy dit nie druk nie, is jy gereed om daarmee te spog!  Veels geluk!  As dit nie 

afsak wanneer jy dit druk nie, moet jy ‘n verskillende soort tamatiesous of ‘n pakkie 

mosterdsous of dalk worcestersous probeer.   

5. Voeg ongeveer 3 eetlepels (45 ml) sout in die bottel as die tamatiesouspakkie afsak.  Maak 

die bottel met die prop toe en skud dit totdat al die sout opgelos het.  (Kosher sout sal 

verhoed dat die water te troebel word, alhoewel gewone tafelsout gewoonlik ook na ‘n 

rukkie sal opklaar as dit gebruik word). 

6. Hou aan om sout by te voeg; ‘n paar eetlepels op ‘n slag totdat die tamatiesouspakkie na die 

bokant van die bottel begin dryf. 

7. Maak seker dat die bottel tot by die bopunt gevul is en draai die doppie styf toe sodra die 

tamatiesous pakkie konsekwent dryf. 

8. Druk nou die bottel.  Die betowerende tomatiesouspakkie behoort af te sak wanneer jy die 

bottel druk en na bo te dryf wanneer jy ophou druk.  ‘n Bietjie oefening sal jou in staat stel 

om dit reg te kry dat die tamatiesouspakkie in die middel van die bottel stop.  

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Betowerende Tomatiesous 
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Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Hierdie eksperiment handel oor dryfbaarheid en digtheid. 

- Dryfbaarheid beskryf of die voorwerpe dryf of afsak. 

- Gewoonlik beskryf dit hoe dinge in vloeistowwe dryf, maar dit kan ook beskryf hoe dinge 

in verskillende gasse dryf of afsak.   

- Digtheid is die aantal massa/gewig wat ‘n voorwerp het.  

- Die byvoeging van sout in die water veroorsaak dat die water se digtheid aangepas word 

om te sorg dat die tamatiesouspakkie dryf.  Klink dit gekompliseerd?  

- Dit is, maar hier is die geheim oor die tamatiesouspakkie demonstrasie……. Daar is ‘n 

klein borrel in die binnekant van die tamatiesouspakkie.   

- Ons weet dat borrels dryf en dat die borrel in die tamatiesouspakkie soms weerhou dat 

die swaar pakkie afsink. 

- Wanneer jy die bottel hard genoeg druk, plaas jy druk op die tamatiesouspakkie.  

- Dit veroorsaak dat die borrel kleiner word en dat die hele pakkie DIGTER as die water 

rondom dit word en daarom sak die pakkie af. 

- Wanneer jy ophou druk sprei die borrel uit wat dan die pakkie minder dig maak (en meer 

dryfbaar) en, helaas, dit dryf terug na bo.  

- Hierdie demonstrasie staan soms bekend as ‘n CARTESIESE DUIKER.  

Hoe kan Ek hierdie Demonstrasie in ‘n Eksperiment verander? 

Die bogenoemde projek is ‘n DEMONSTRASIE.  Jy kan dit ‘n ware eksperiment maak deur te 

probeer om hierdie vrae te beantwoord: 

1. Het verskillende kospakkies (tomatiesous, mosterdsous en worcestersous) dieselfde 

digtheid?  

2. Affekteer die water se temperatuur die digtheid van die tamatiesouspakkie? 

3. Affekteer die grootte van die bottel hoe hard jy sal moet druk om die pakkie te laat 

afsak? 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons (Soliede, vloeistowwe en gasse) 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

Bestandele and Gereedskap 

 

 1 eetlepel suiker 

 ½ koppie melk of room 

 ¼ teelepel vanilla ekstrak (of enige ander geursel) – dit is opsioneel 

 6 eetlepels sout (gewone of growwe sout) 

 Genoeg ys om ‘n groot sak halfvol te vul 

 1 A4- grootte Ziploc sak 

 1 klein- grootte Ziploc sakkie 

 

Metode 

 

1. Meng die sout rond in the ys en plaas dit eenkant. 

2. Gooi die melk, suiker en vanilla ekstrak in ‘n houer en meng dit. 

3. Gooi die mengsel versigtig in die kleiner grootte sakkie.  

4. Maak die sorgvuldig toe en maak seker dat dit heeltemal geseël is. 

5. Plaas die kleiner sakkie in die groter (A4) sak. 

6. Maak seker dat die kleiner sakkie in die ys begrawe word. Verseël die groot sak. Skud die 

sak flink vir vyf minute. Jy mag dalk ‘n handdoek wil gebruik om die sak vas te hou, 

aangesien kondensasie dit baie koud en glipperig sal maak.  

7. Verwyder die klein sakkie.  Maak dit oop.  Jou roomys is gereed. 

 

Wenke 

- Afgeroomde melk sorg vir ‘n minder kragtig, laer kalegorie roomys, terwyl volroommelk 

die teenoorgestelde effek teweegbring. 

- Hierdie metode maak slegs ‘n klein hoeveelheid roomys, ongeveer net genoeg vir twee 

mense om te geniet.   

- Eksperimentering met ander metodes kan jou toelaat om meer roomys te maak. Een 

weergawe   gebruik twee koffiekanne of verskillende groottes in plaas van plastieksakke. 

- Geurkombinasies is byna eindeloos. Sjokolade stroop is ‘n basiese opsie. Probeer om 

kruisement ekstrak te kombineer met sjokolade of voeg klein sjokolade splinters by. 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak Lekker Roomys  
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Oplossings as spesiale mengsels / Oplossing 

Graad 7:  Mengsels en metodes van fisiese skeiding 

 

Bestandele en Gereedskap 

 

 ‘n plat skinkbord (soos ‘n bakplaat) 

 voedselkleursel (minstens 3 verskillende kleure) 

 volroom melk - lae vet melk sal nie vir hierdie eksperiment werk nie 

 skottelgoedopwasmiddel 

 

Metode 

1. Gooi die melk versigtig in die skinkbord sodat dit slegs die bodem bedek. 

2. Voeg omtrent 6-8 druppels verskillende voedselkleursel op die melk op verskillende plekke. 

3. Voeg omtrent 5 druppels skottelgoedopwasmiddel op die voedselkleursel druppels en kyk na 

die vertoning! 

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Kleurvolle Melk 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons (Soliede, vloeistowwe en gasse) 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

Bestandele and Gereedskap 

 suurlemoen 

 glas 

 water 

 1 teelepel koeksoda 

 ‘n bietjie suiker om dit soet te maak 

 

Metode 

1. Druk soveel as wat jy kan van die suurlemoen se sap in ‘n glas uit. 

2. Meng gelyke dele water en suurlemoensap. 

3. Roer die teelepel koeksoda in. 

4. Voeg suiker by na smaak. 

 

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak Bruisende Lemonade 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons (Soliede, vloeistowwe en gasse) 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n deurskynende glas / fles 

 ¼ koppie kookolie 

 1 teelepel sout 

 water 

 voedselkleursel (opsioneel) 

 

 

Metode 

1. Vul ¾ van die glas / fles vol met water. 

2. Voeg omtrent 5 druppels voedselkleursel by.  

3. Gooi die kookolie stadig in die glas / fles.  Kyk hoe dryf die olie na bo. 

4. Nou vir die pret deel:  sprinkel die sout bo-oor die olie.  

5. Kyk hoe beweeg groot lava borrels op en af in jou “lava fles”! 

Indien jy daarvan hou, kan jy nog ‘n teelepel sout byvoeg om die effek aan die gang te hou. 

 

 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Hierdie is nie werklik lava nie, maar dit lyk ietwat na ‘n lava lamp. 

- Eerstens dryf die olie bo-op die water, want dit is ligter as die water. 

- Aangesien die sout swaarder as die olie is, sak dit af in die water en neem ‘n bietjie olie 

met dit, maar sodra die sout oplos, gaan die olie terug na bo. 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak ‘n Lava Fles 
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Hoe kan Ek hierdie Demonstrasie in ‘n Eksperiment verander? 

Die bogenoemde projek is ‘n DEMONSTRASIE.  Jy kan dit ‘n ware eksperiment maak deur te 

probeer om hierdie vrae te beantwoord: 

1. Hoe lank sal die effek voortduur indien jy aanhou om sout by te voeg?  

2. Sal verskillende tipe voedselolies verskillende effekte teweegbring? 

3. Sal ander stowwe (sand, suiker, ens.) dieselfde werk soos sout? 

4. Affekteer die hoogte en vorm van die glas die eksperiment? 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons (Soliede, vloeistowwe en gasse) 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

 

Weergawe 1 

 

Bestandele and Gereedskap 

 

 ballon 

 ongeveer 40 ml water (‘n koppie is ongeveer 250 ml, dus benodig jy nie veel water nie) 

 koeldrankbottel 

 strooitjie om mee te drink 

 sap van ‘n suurlemoen 

 1 teelepel koeksoda 

 

 

Metode 

1. Alvorens jy begin, moet jy seker maak dat jy die ballon uitstrek om dit so maklik as 

moontlik te maak om op te blaas,  

2. Gooi 40 ml water in die koeldrank bottel. 

3. Voeg die teelepel koeksoda by en roer dit om in die bottel met die strooitjie totdat dit 

opgelos het. 

4. Gooi die suurlemoensap by en plaas die gestrekte ballon vinnig oor die opening van die 

bottel.  Sien wat gebeur! 

 

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Betowerende Ballonne 
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Weergawe 2 

 

Bestandele en Gereedskap 

 

 ‘n Klein fles 

 ‘n Teelepel 

 ‘n Lang bottel  

 4 teelepels suiker 

 1 teelepel droë gis 

 Warm water 

 ‘n Ballon 

 Tou  

 

 

Metode 

1. Vul die kleiner fles halfpad met warm water. 

2. Voeg vier teelepels suiker by. 

3. Roer die water aanhoudend totdat die suiker opgelos het. 

4. Gooi die suikerwater in die lang bottel. 

5. Meng een teelepel droë gis met ‘n bietjie water. 

6. Voeg die gis mengsel in die lang bottel. 

7. Gebruik die tou en knoop die ballon oor die bottel se nek vas. 

8. Laat die bottel in ‘n warm plek staan. 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Materiale rondom ons (Soliede, vloeistowwe en gasse) 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels / Soliede, vloeistowwe en gasse 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

Apparaat / Bestandele 

 ‘n bak 

 swart peper 

 skottelgoedopwasmiddel 

 

Metode 

1. Gooi water in die bak. 

2. Voeg swart peper by die bak met water (daar is geen limiet oor die aantal peper wat jy 

byvoeg nie).  

3. Plaas dan ‘n bietjie opwasmiddel op jou vinger.  Sit nou jou vinger met die opwasmiddel in 

die middel van die water met peper.  Kyk wat gebeur.  

4. Jy kan verskillende soorte skoonmaakmiddels en poeiers gebruik om die eksperiment te 

kontroleer. 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Die eksperiment handel oor die verhouding tussen die watermolekules en die 

seepmolekules. 

- Die water op die bodem van die houer wek oppervlakspanning deur die interaksie met 

ander molekules binne in die vakuum.  

- Die oppervlakspanning veroorsaak dat die peper dryf en nie afsak nie.   

- Die seepmolekules stoot die kleiner watermolekules weg en breek die oppervlakspanning.  

- Die watermolekules wat teen die peper vaskleef, trek dus die peper saam weg na die 

rande van die bak wanneer dit deur die seepmolekules weggestoot word. 

Hoe kan ek die Demonstrasie na ‘n Eksperiment verander? 

Die bogenoemde projek is ‘n DEMONSTRASIE. Jy kan probeer om hierdie vrae te beantwoord 

om dit ‘n ware eksperiment te maak: 

1. Het verskillende poeiers (meel, baba poeier, gis) verskillende resultate? 

2. Affekteer die tipe seep of seepvorm die eksperiment? 

3. Beïnvloed die temperatuur van die water die eksperiment?  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Ontsnappende Peper 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale        

Vraag:  Sal ‘n ballon bars as ek ‘n naald daardeur steek?   

 

Apparaat / Bestandele 

 ballonne  

 lang hout of metaal speldne  

 petroleum jellie (vaselien) 

 ‘n skerp speld  

 kleefband (plakband) 

 

Metode 

1. Blaas ‘n ballon op – nie voluit nie – en knoop die opening toe.   

2. Doop die punt van ‘n speld in Vaselien en versprei die Vaselien langs die hele lengte van die 

speld.  As jy baie versigtig is, sal jy in staat wees om die speld dwarsdeur die ballon te 

steek sonder dat dit bars.  

3. Druk die speld saggies en geleidelik in die ronde end van die ballon (wat teenoor die knoop 

is).  

4. Hou aan om die speld in te stoot en te draai totdat die voorpunt vanaf die ander ent naby 

die knoop verskyn.  Waarom bars die ballon nie?  

5. Probeer om nou die speld in die sy van die ballon te steek.  Wat gebeur? 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Die rubber in die ballon bestaan uit baie lang molekules wat aan mekaar gekoppel is.  

Hierdie lang molekules word polimere genoem.   

- Wanneer molekules van ‘n polimeer chemies aan mekaar gekoppel is, word dit 

kruisskakeling genoem.   

- Hierdie skakelings hou die polimeer molekules bymekaar en laat hulle toe om tot op ‘n 

sekere punt te strek.  

- Wanneer die krag en spanning wat aan die kruisskakeling trek te groot is, sal dit breek 

en die polimeer sal uiteentrek.  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Plofvrye Ballon 
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- Kyk na die rubber naby die ente van die ballon waar jy eerste die speld ingesteek het.  

- Lyk dit ligter of donkerder as die res van die ballon se rubber?  

- Die rubber aan die ente van die ballon is minder gestrek as in die middel van die ballon.  

- Daarom is daar minder trekkrag.   

- Dit lei daartoe dat die voorpunt van die speld sommige polimeer kruisskakeling breek, 

molekules van die rubber eenkant stoot en dan in die ballon skuif.  

- Daar is egter genoeg kruisskakelings wat oorbly sodat die ballon nie bars nie. 

- Daar is minder polimeer molekules aan die kant van die ballon.  

- Wanneer jy die voorpunt van die speld deur die rubber in die kant van die ballon steek 

en die speld breek ‘n paar van die kruisskakelings, is die spanning op die oorblywende 

kruisskakelings te groot en dan bars die ballon.  

- Dink jy daar is ‘n manier om ‘n skerp speld deur die kant van ‘n ballon te steek sonder om 

dit te laat bars?  

- Plaas ‘n klein stukkie kleefband aan die kant van die ballon en druk dit goed vas.   

- Neem nou die speld en steek dit deur die kleefband (plakband) tot in die ballon.  

- Bars die ballon?  

- Die kleefband (plakband) kleef aan die rubber in die ballon en dit laat nie toe dat die 

rubber tot by die breekpunt strek wanneer die speld in die ballon gesteek is nie.   

- Met ander woorde, die kleefband versterk die kruisskakelings en die ballon bly heel.  
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

In sommige dele van Suid-Afrika skuim seeppoeier en ander skoonmaakmiddels nie goed in 

kraanwater nie. Dit gebeur omdat die kraanwater minerale bevat wat met die skoonmaak 

vermoë van die skoonmaakmiddels kan inmeng.  In hierdie areas is water versagmiddels, soos 

Stasoft, baie populêr.  Die water versagmiddel verwyder die minerale uit die water. 

In hierdie eksperiment sal jy "harde" water uit gedistilleerde water maak.  (Gedistillerde 

water bevat geen minerale nie en daarom is dit "sag").  Jy kan dan die skuimvermoë van ‘n 

skoonmaakmiddel in sagte en harde water vergelyk.  

Apparaat / Bestandele 
 

 500 milliliters (2 koppies) gedistilleerde water  

 5 milliliters (1 teelepel) Epsom sout (Engelse sout) 

 2 x 2 liter leë plastiek koeldrankbottels  

 Skottelgoedopwasmiddel (skoonmaakmiddel)  
 

Metode 
 

1. Gooi 250 milliliters (1 koppie) gedistilleerde water in albei leë koeldrankbottels.   

2. Voeg 1 teelepel Epsom sout in een van die bottels.  Draai die bottel totdat die Epsom sout 

opgelos het.  

3. Voeg ‘n aantal druppels skottelgoedopwasmiddel in albei bottels.  

4. Verseël die bottels met hul doppies.  

5. Skud albei bottels. ‘n Groot hoeveelheid skuim sal in die bottel sonder Epsom sout vorm.  
 

Baie minder skuim sal in die bottel vorm wat Epsom sout bevat. Die skuim wat in hierdie 

eksperiment gevorm word, bestaan uit klein borrels. Die borrels word gevorm wanneer lug 

vasgevang word in ‘n film (borrel) vloeistof. Die lug word vasgevang wanneer dit in die water 

geskud word. Die vloeistof film wat elke borrel omring, is ‘n mengsel van water en ‘n 

skoonmaakmiddel.  Die skoonmaakmiddel se molekules vorm ‘n raamwerk wat die water binne in 

die film in plek hou.  Sonder ‘n skoonmaakmiddel sou die borrels ineenstort sodra hulle gevorm 

het.  Die herhaling van die eksperiment sal jou in staat stel om te kan sien hoe dit sou lyk, 

maar jy moet die skoonmaakmiddel uitlos.   

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Skuim “Sagte” Water Beter? 
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Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Die minerale wat water hard maak, bevat gewoonlik kalsium en magnesium.  

- In hierdie eksperiment het jy die water hard gemaak deur die byvoeging van Epsom sout 

wat magnesium sulfaat is.  

- Water wat kalsium en magnesium bevat meng in met die skoonmaak aksie van die seep en 

skoonmaakmiddel.  

- Dit word gedoen deur die kombinasie van seep of skoonmaakmiddel en die vorming van 

skuim wat nie in water oplos nie.   

- Dit verwyder die seep en skoonmaakmiddel, omdat dit daarmee reageer en daardeur 

word die effektiwiteit van hierdie skoonmaakmiddels verminder. 

- Dit kan oorkom word deur die byvoeging van meer seep of skoonmaakmiddel.  

- Die skuim wat gevorm word kan egter vaskleef aan dít (bv. klere) wat gewas word en dit 

sodoende ‘n dowwe voorkoms gee.  
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 5:  Prosessende materiale 

Graad 6:  Mengsels 

Graad 7:  Fisiese eienskappe van materiale 

 

 

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n flitslig 

 ‘n deurskynende houer met plat parallelle kante (soortgelyk aan ‘n vistenk)  

 250 milliliters (1 koppie) melk  

 

 

Metode 

1. Plaas die houer op ‘n tafel waar jy dit van alle kante kan besigtig.   

2. Vul dit ¾ vol met water.  

3. Skakel die flitslig aan en hou dit langs die kant van die houer sodat die straal deur die 

water skyn.   

4. Probeer om die straal te sien soos dit deur die water skyn.  Jy mag in staat wees om 

sommige stof partikels wat in die water dryf, te sien.  Dit is egter moeilik om presies te 

sien hoe die straal deur die water beweeg.  

5. Voeg omtrent 60 milliliters (¼ koppie) melk by die water en roer dit. Skyn die flitslig vanaf 

die kant van die houer soos tevore. Let op dat die ligstraal nou maklik sigbaar is as dit deur 

die water beweeg. Kyk vanaf die kant na die straal en vanaf die ent waar die straal uit die 

houer skyn.  Die straal het ‘n effens blou voorkoms vanaf die kant en aan die ent kom dit 

ietwat geel voor.  

6. Voeg nog ‘n ¼ koppie melk by die water en roer dit. Nou lyk die ligstraal selfs blouer vanaf 

die kant en meer geel, dalk selfs oranje vanaf die ent.  

7. Voeg die res van die melk by die water en roer die mengsel. Nou lyk die ligstraal selfs 

blouer vanaf die kant en dit lyk heeltemal oranje. Boonop lyk dit of die straal nou meer 

versprei as voorheen; dit is nie eintlik so smal nie.  

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Die Kleur van Lig 
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Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Wat veroorsaak dat die ligstraal van die flitslig blou lyk vanaf die kant en oranje 

wanneer dit van voor besigtig word?    

- Lig beweeg gewoonlik in reguit lyne, indien dit nie in kontak met die rante van sommige 

materiale kom nie.  Wanneer die straal van ‘n flitslig deur lug beweeg kan ons nie die 

straal vanaf die kant sien nie, want die lug is eenvormig en die lig van die flitslig beweeg 

in ‘n reguit lyn. 

- Dieselfde gebeur wanneer die straal deur water beweeg, net soos in die eksperiment.      

As daar dalk stof in die lug of water is, kan ons ‘n vlugtige blik kry van die straal waar 

die lig deur die rande van die stof partikels versprei is.  

- Wanneer jy melk by die water voeg, het jy baie klein partikels by die water gevoeg.  

Melk bevat baie klein proteïen partikels en vet is gesuspendeer in die water.  Hierdie 

partikels versprei die lig en maak die flitslig se straal sigbaar vanaf die kant.  

Verskillende kleure van lig word versprei deur verskillende hoeveelhede.  Blou lig word 

veel meer versprei as oranje of rooi lig.  Die straal kom blou voor vanaf die kant omdat 

ons die verspreide lig vanaf die kant van die straal sien.  Die oranje en rooi lig is minder 

versprei, want dit beweeg in ‘n reguit lyn vanaf die flitslig. Wanneer jy direk in die 

flitslig se straal kyk, lyk dit oranje en rooi.   

- Wat het hierdie eksperiment te doen met die blou lug en oranje sonsondergang?                                                                                                                                       

Die lig wat jy sien wanneer jy na die hemel kyk, is sonlig wat deur stof partikels in die 

atmosfeer versprei word.  As daar geen verspreiding is nie en al die lig beweeg direk 

vanaf die son na die aarde, sal die hemel donker lyk soos dit snags voorkom.  Die sonlig 

word deur die stof partikels op dieselfde manier versprei as wat die lig van die flitslig 

versprei word deur die melk partikels in die eksperiment.  Om na die hemel te kyk, is om 

na die flitslig straal vanaf die kant te kyk.  Wanneer jy na die sonsondergang kyk, is dit 

net soos ‘n direkte kyk na die straal van die flitslig:  jy sien die lig wat nie verspreid is 

nie, naamlik oranje en rooi.  

 

- Wat veroorsaak dat die son diep oranje of selfs rooi voorkom tydens sonsondergang of 

sonsopkoms?  Tydens sonsondergang en sonsopkoms het die sonlig wat ons sien verder 

deur die atmosfeer gereis as die sonlig wat ons in die middel van die dag sien.  Om 

hierdie rede is daar dus meer verspreiding en byna al die lig vanaf die son is rooi. 
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KWARTAAL 3 EKSPERIMENTE 

 

KENNISAFDELING:   

ENERGIE EN VERANDERING 
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Singende Ballon 

Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

- Graad 4:  Energie en klank 

Plaas ‘n muntstuk in ‘n groot ballon.  Blaas dan die ballon op en knoop dit toe.  Skud die ballon 

vinnig sodat die muntstuk binne-in begin rol.  Die muntstuk sal vir ‘n lang tydperk op die gladde 

oppervlak van die ballon rol.  Die hoë spoed en die frekwensie waarmee die muntstuk sirkuleeer 

veroorsaak dat die ballon “sing”.  

Singende Wynglas 

- Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

- Graad 4:  Energie en klank 

Plaas ‘n wynglas op ‘n plat oppervlakte. Doop jou vinger in water en plaas dit op die rand van die 

glas. Laat jou vinger die glas se rand in ‘n sirkel volg -eerder kloksgewys as anti-kloksgewys.  

Wat gebeur na ‘n rukkie?   

Balansering van ‘n Bal met ‘n Haardroër 

- Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

- Graad 5:  Energie en beweging 

‘n Ligte bal, soos ‘n tafeltennis (ping-pong) bal of sponsrubberbal, kan in die lugstroom van ‘n 

haardroër gebalanseer word.  Volgens Bernoulli se Beginsel, is die druk in die vinnig – 

bewegende lugstroom minder as die druk van die omliggende stil lug. As die bal vanaf die 

lugstroom afdwaal, het die omliggende hoëdruk die tendens om dit terug te stoot.  

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Flits Eksperimente 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4:  Energie en energie-oordrag 

- Graad 5:  Energie en beweging 

- Graad 7:  Potensiële en kinetiese energie 

 

Bestandele en Gereedskap 

 

 ‘n ballon 

 ‘n strooitjie 

 kleefband  

 ‘n skêr 

 sterk gare 

 

 

Metode 

 

1. Sny ‘n strooitjie in die helfte deur. 

2. Stoot een ent van die gare deur die strooitjie. 

3. Verbind die gare styf dwars oor ‘n kamer (van muur tot muur). 

4. Sny twee stukke kleefband. 

5. Blaas ‘n bietjie lug in die ballon. 

6. Hou die ent van die ballon styf sodat die lug nie kan ontsnap nie. 

7. Gebruik ‘n stuk kleefband om die ballon aan die strooitjie (met die hulp van ‘n vriend) vas te 

maak. 

8. Blaas nog meer lug in die ballon. 

9. Los die ballon. 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak ‘n Ballon Vuurpyl 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4: Energie rondom ons 

- Graad 5: Gestoorde energie in brandstowwe  

 

Bestandele en Gereedskap  

 

 2 tee-lig kerse 

 2 pierings 

 2 deurskynende flesse van verskillende groottes 

 prestik 

 vuurhoutjies 

 

 

Metode 

 Gebruik wondergom (Prestik) om ‘n tee-lig kers stewig op ‘n piering te plaas. 

 Steek albei kerse aan. 

 Plaas ‘n glas/fles oor een van die kerse. 

 Watter kers brand die langste? Waarom?  

Vrae vir bespreking: 

1. Identifiseer die hittebronne wat die begin energie verskaf wanneer ‘n kers gelig word.  

 Die hittebronne is die aangesteekte vuurhoutjie, brandstof en die was. 

2. Waarom het die kers doodgegaan nadat jy die glas oor die kers geplaas het? 

    Die kers het al die suurstof in die lug opverbruik.  Verbranding kan nie sonder suurstof 

gebeur nie. 

3. Waarom dink jy is daar ‘n verskil in die tyd wat die kers geneem het om dood te 

gaan? 

Die klein glas/fles het minder lug, dus minder suurstof as die groter glas/fles. Hoe 

kleiner die hoeveelheid suurstof, hoe gouer word dit opverbruik en hoe gouer gaan die 

kers dood. 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Hoe lank kan my Kers Brand? 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4:  Bewegende energie in ‘n stelsel 

- Graad 5:  Energie en beweging 

- Graad 7:  Potensiële en kinetiese energie  

 

Bestandele and Tools 

 

 papier (21 cm x 6 cm) 

 ‘n skuifspeld  

 ‘n skêr 

 ‘n liniaal 

 

 

Metode 

1. Teken ‘n figuur soos aangedui in die prent. 

2. Sny langs die middellyn. 

3. Vou langs die soliede lyn sodat een draaivlerk 

vorentoe buig en die ander een agtertoe buig.  

4. Stoot die skuifspeld op die ander ent van die                                 

papier. 

5. Laat jou helikopter vanaf ‘n hoogte val en kyk hoe 

dit draai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment 

Maak ‘n Papier Helikopter 

VOU TERUG 

BACK 

VOU VORENTOE 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 4:  Energie rondom ons 

- Graad 5:  Energie en beweging 

- Graad 7:  Potensiële en kinetiese energie/ Hitte oordrag 

 

Is dit moontlik om ‘n hardgekookte eier in ‘n bottel te kry, selfs as die bottel se opening 

kleiner is as die eier? 

 

Apparaat / Bestandele 

 ‘n hardgekookte eier 

 ‘n glasbottel met ‘n opening wat effens kleiner is as die eier (‘n tamatiesous bottel werk 

goed) 

 ‘n vierkantige stuk koerantpapier (8 cm x 8 cm) 

 ‘n vuurhoutjie 

Metode 

1. Verwyder die eierdop. Hou die eier oor die opening van die bottel om te verseker dat die 

eier nie deur die opening pas nie. 

2. Vou die stuk koerantpapier in ‘n strook wat in die bottel gegooi kan word, ongeveer              

1 cm x 8 cm. 

3. Lig die vuurhoutjie en gebruik dit om die opgevoude strook papier aan te steek.  

4. Gooi die brandende strook papier in die bottel. 

5. Plaas die eier op die opening van die bottel voordat die vlam doodgaan. 

- Binne ‘n paar sekondes sal die eier deur die opening van die bottel beweeg en in die 

bottel ingly. 

- Die eier mag selfs in stukkies opbreek terwyl dit in die bottel gly.   

- Dit gebeur wanneer die deursnee van die eier meer as 0.5 cm langer is as die 

deursnee van die bottel se opening.  

- ‘n Medium of klein eier mag klein genoeg wees om in die bottel te gaan sonder dat dit 

breek. 

- Kookolie wat aan die boonste rand van die bottel se opening gesmeer word, maak dit 

makliker vir die eier om in die bottel te gly sonder dat dit breek. 

‘n Soortgelyke effek kan verkry word deur ‘n watergevulde ballon te gebruik in die plek van ‘n 

eier. Gooi slegs water in ‘n ronde ballon om dit te vul sonder om dit uit te rek en knoop dit toe.  

Wetenskap Klub Eksperiment 
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Wanneer die gevulde ballon die grootte van ‘n eier is, kan dit op dieselfde wyse as die 

hardgekookte eier gebruik word.  

 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Waarom gly die eier in die bottel sonder enige hulp?   

Antwoord: Die eier word deur die druk van die lug gestoot.  

Voordat die brandende papier in die bottel geplaas is, was die druk binne en buite die bottel 

dieselfde.   

- Die brandende papier verhit egter die binnekant van die bottel.   

- Dit veroorsaak dat die lug wat binne die bottel is, uitsprei.  

- Wanneer die eier bo-op die bottel se opening geplaas word, verseël dit die bottel en 

uiteindelik gaan die vuur dood.  

- Wanneer die vuur doodgaan, koel die lug wat binne die bottel is, af.   

- Terwyl dit afkoel trek die lug saam en dan word die druk binne die bottel minder as die 

buitenste druk.   

- Die hoër buitenste druk stoot dan die eier in die bottel in. 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

- Graad 5:  Gestoorde energie in brandstowwe 

- Graad 6:  Elektriese geleiers en isoleerders (isolators) 

- Graad 7:  Hitte oordrag / Isolering en energiebesparing 

 

In hierdie eksperiment sal jy uitvind hoe jy jou ballon direk in ‘n vlam kan hou sonder dat dit 

bars.  

 

Apparaat / Bestandele 

  

 Twee ronde ballonne (nie opgeblaas nie)  

 Aantal vuurhoutjies 

 ¼ koppie water 

 

Metode 

1. Blaas een van die ballonne (1ste) op en knoop dit toe.  Plaas eers ‘n ¼ koppie water in die 

ander ballon (2de ballon) voordat jy dit opblaas en toeknoop.  

2. Steek ‘n vuurhoutjie aan en hou dit onder die eerste ballon (ballon sonder water).  Laat die 

vlam aan die ballon raak.  Wat gebeur?   

3. Brand ‘n ander vuurhoutjie.  Hou dit direk onder die water in die tweede ballon.  Laat die 

vlam aan die ballon raak.  Wat gebeur met hierdie ballon?  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Waarom bars die ballon wat sonder water is in die vlam?   Die vlam verhit wat ookal daarin 

geplaas word.  Dit verhit die rubber van albei balonne.   Die rubber van die ballon sonder water 

word só warm, dat dit te swak word om die druk van die lug wat binne in die ballon is, te 

weerstaan.   

Hoe kan die ballon waarin daar water is, dit weerstaan om in die vlam te breek?  Wanneer ‘n 

ballon wat water in het in ‘n vlam geplaas word, absorbeer die water meeste van die vlam se 

hitte.  Die rubber van die ballon word dan nie baie warm nie.  Aangesien die rubber nie baie 

warm word nie, verswak dit nie en daarom bars die ballon nie.  

Wetenskap Klub Eksperiment 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Energie en energie-oordrag 

Graad 5:  Energie en beweging 

Graad 7:  Potensiële en kinetiese energie 

 

Bestandele and Tools 

 

 ‘n leë koeldrankblikkie 

 ballon 

 ‘n kop met hare 

 sneespapier 

 

Metode 

 

1. Plaas die koeldrankblikkie sywaarts op ‘n gladde plat oppervlakte soos ‘n tafel of vloer. 

2. Vryf die opgeblaasde ballon baie vinnig vorentoe en agtertoe deur jou hare. 

3. Hou die ballon baie naby die koeldrankblikkie, sonder om aan die blikkie te raak.  Die blikkie 

sal na die ballon begin rol sonder dat jy dit eens aanraak.   

4. Probeer die volgende: skeur sneespapier in klein stukkies.  Vryf die ballon weer in jou hare 

en bring dit nader aan die sneespapier stukkies.  Die sneespapier stukkies sal aangetrek 

word na die ballon en dit sal dan “wegspring”.  

 

Waarom het dit gebeur? 

- Wanneer jy die ballon deur jou hare vryf, is daar ‘n opbouing van onsigbare elektrone 

(met ‘n negatiewe lading) op die oppervlakte van die ballon.   

- Dit word statiese elektrisiteit genoem, wat “nie-bewegende elektrisiteit" beteken.   

- Die elektrone het die krag om baie ligte voorwerpe (met ‘n positiewe lading) nader na 

hulle te trek – soos die koeldrankblikkie.  

 

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment  
 

Rol ‘n Koeldrankblikkie  
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Hoe kan Ek hierdie Demonstrasie in ‘n Eksperiment verander? 

Die bogenoemde projek is ‘n DEMONSTRASIE. Jy kan dit ‘n ware eksperiment maak deur te 

probeer om hierdie vrae te beantwoord: 

1. Verander die grootte van die ballon die trekkrag? Antwoord:  Ja, hoe groter die ballon, hoe 

wyer is dit en dus het dit meer trekkrag.  Daar is ‘n groter area wat onderwerp word aan 

statiese energie. 

2. Beinvloed die lengte van die person se hare die krag van die statiese elektrisiteit? 

3. Hoeveel water kan jy in die blikkie plaas voordat die ballon dit nie meer kan trek nie? 

 

  



  

63 
 

 
 

Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Energie en energie-oordrag 

Graad 5:  Gestoorde energie in brandstowwe / Energie en beweging 

Graad 7:  Hitte-oordrag / Potensiële en kinetiese energie 

 

Bestandele and Gereedskap 

 

 gekleurde of herwonne papier (die tipe vir koerant insnitsels werk goed) 

 ‘n potlood 

 skêr 

 gare 

 kleefband of prestik 

 ‘n dun stok (“dowel”) 

 tee-lig kers 

 

 

Metode 

 

1. Teken ‘n spirale slang op die papier. 

2. Knip die slang uit. 

3. Heg een ent van die gare aan die slang (enige kant). 

4. Knoop die gare aan die dun stoke en hang die stok bo die tee-lig kers. 

5. Brand die kers en kyk wat gebeur.  

 

 

  

Wetenskap Klub Eksperiment 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerp: 

Graad 7:  Verhitting as ‘n oordrag van energie:  Geleiding, Konveksie (Stroming) en Straling 

 

Apparaat / Bestandele 

 

 ‘n leë aluminium koeldrankblikkie  

 ‘n 2/3-liter kastrol / pot  

 ‘n kombuis tang  

 water 

 stoof 

 

Metode 

1. Vul die kastrol / pot met koue water.   

2. Voeg 1 eetlepel water in die leë koeldrankblikkie.  

3. Verhit die blikkie met water op die kombuis se stoof.  Wanneer die water kook ontsnap ‘n 

wolk van gekondenseerde stoom vanaf die blikkie se opening.   

4. Laat die water vir ongeveer 30 sekondes kook. Gebruik die kombuis tang om die blikkie vas 

te gryp en keer dit vinnig om.  Dompel dit in die kastrol / pot wat koue water inhet. Die 

blikkie  sal byna onmiddellik inval.  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

Wat het veroorsaak dat die blikkie inval?  Toe jy die blikkie verhit het, het jy veroorsaak dat die 

water daarin kook. Die stoom van die kokende water het die lug uit die blikkie gestoot. Toe die 

blikkie met waterdampe (wasem) gevul was, het jy dit skielik afgekoel deur dit in die water te 

dompel.  Die waterdampe in die blikkie het tydens die afkoeling gekondenseer en sodoende ‘n 

gedeeltelike vakuum veroorsaak. 

Die uitermatige laedruk van die gedeeltelike vakuum binne die blikkie het dit moontlik gemaak vir 

die druk van die lug buite die blikkie om dit te verfrommel.  

’n Blikkie word verfrommel wanneer die buitenste druk groter is as die binneste druk en die druk 

verskil groter is as wat die blikkie in staat is om te weerstaan.  Jy kan ‘n oop aluminium blikkie met 

jou hande verfrommel.  Wanneer jy die blikkie druk, word die buitenste druk groter as die 

binneste druk.  As jy hard genoeg pers, sak die blikkie in. Gewoonlik is die druk van die lug wat 

binne ‘n oop blikkie is, dieselfde as die druk wat buite is. In hierdie eksperiment, word die lug 

egter uit die blikkie verdryf en deur waterdamp vervang. Sodra die waterdamp kondenseer, het die 

druk binne die blikkie minder geword as die lugdruk buite. Die buitenste lug het toe die blikkie 

verfrommel.  

Wetenskap Klub Eksperiment 
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KWARTAAL 4 EKSPERIMENTE 

 

KENNISAFDELING:   

PLANEET AARDE & DIE RUIMTE 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Vuurpyl sisteme  

Bestandele en Gereedskap 

 

 ‘n ballon 

 ‘n strooitjie 

 sterk kleefband 

 ‘n skêr 

 sterk gare 

 

 

Metode 

1. Sny ‘n strooitjie in die helfte deur. 

2. Stoot een ent van die gare deur die strooitjie. 

3. Verbind die gare styf dwars oor ‘n kamer (van muur tot muur). 

4. Sny twee stukke kleefband. 

5. Blaas ‘n bietjie lug in die ballon. 

6. Hou die ent van die ballon styf sodat die lug nie kan ontsnap nie. 

7. Gebruik ‘n stuk kleefband om die ballon aan die strooitjie (met die hulp van ‘n 

vriend) vas te maak. 

8. Blaas nog meer lug in die ballon. 

9. Los die ballon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment  

Maak ‘n Ballon Vuurpyl 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Planeet Aarde 

Graad 5:  Planeet Aarde 

Graad 6:  Beweging van die Maan 

Graad 7:  Verhouding van die Maan tot die Aarde 

Die Maan wentel rondom die Aarde weens swaartekrag.  Dit bots nie teen die Aarde nie, weens 

die spoed waarteen dit rondom die Aarde reis.  

Materiale 

 leë garingspoel 

 tou 

 ping-pong bal 

 metaal wasser  

 spyker 

Metode 

1. Knip ‘n stukkie tou van ongeveer 1 meter in lengte. 

2. Stoot die tou deur die garingspoel. 

3. Knoop een ent van die tou aan die ping-pong bal. 

4. Jy kan ‘n spyker gebruik om ‘n gat deur die middel van die bal te maak of jy kan dit met 

kleefband aan die tou vasmaak. 

5. Knoop die ander ent van die tou aan ‘n metaal wasser. 

6. Hou die tou met die ping-pong bal wat bo-op die garing spoel is vas in jou hand en sorg 

dat die metaal wasser na onder hang.  

7. Beweeg die spoel stadig in ‘n sirkel om die ping-pong bal te forseer om in ‘n sirkel 

rondom die garingspoel te draai.   

8. Wat gebeur met die ping-pong bal wanneer jy die revolusies rondom die spoel 

vermeerder of verminder? 

9. Die garingspoel verteenwoordig die Aarde.  

10. Die ping-pong bal verteenwoordig die Maan. 

11. Die metaal wasser verteenwoordig die swaartekrag wat die Maan na die Aarde trek. 

12. Probeer om verskillende gewigte as swaartekrag te gebruik.  

Wetenskap Klub Eksperiment  

Hoe werk Swaartekrag? 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Planeet Aarde 

Graad 5:  Planeet Aarde 

 

Seewater is met lae bedek net soos hierdie wetenskap aktiwiteit dit voorstel.   Die seewater 

word deur digtheid en temperatuur verdeel (geskei).  

Materiale: 

 skoon plastiekbottel (bv. 2 liter koeldrank bottel) 

 water 

 kookolie 

 blou voedselkleursel 

 kleefband 

Metode: 

1. Vul omtrent een-derde van die bottel met kookolie. 

2. Gooi water in ‘n glas en meng blou voedselkleursel daarin. 

3. Gooi die blou water in die plastiekbottel totdat dit omtrent twee-derdes (⅔) vol is. 

4. Draai die doppie terug op die bottel en gebruik kleefband om dit dig toe te maak. 

5. Draai die bottel op sy kant om die twee verskillende lae wat binne die bottel gevorm 

word, te sien.    

6. Let op dat die water digter as die kookolie is, want dit vorm die laagste laag.  

7. Beweeg die bottel versigtig terug en vorentoe in ‘n horisontale beweging om te sien dat 

golwe vorm. 

8. Wat dink jy sal gebeur as jy dit goed skud?  Probeer dit. 

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- Uiters koue seewater by die pole is digter as die oppervlak water en dus sink dit tot op 

die bodem van die oseaan 

- Soos meer uiters koue water tot in die diepte neerdaal, word die water in ‘n stroom van 

water gestoot wat in die rigting van die warm ekwatore (ewenare) vloei waar die water 

as gevolg van die son se warmte opstyg. 

Bron:  http://www.kids-earth-science.com/ocean-activity.html 

 

Wetenskap Klub Eksperiment  

Oseaan in ‘n Bottel 
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Hierdie eksperiment kan gekoppel word aan die volgende Wetenskap onderwerpe: 

Graad 4:  Planeet Aarde  

Graad 5:  Planeet Aarde 

Graad 7:  Swaartekrag 

 

Wat opstyg, moet weer afkom, reg? Wel, probeer ‘n bietjie om die reëls te buig met ‘n koppie 

water wat binne die glas bly wanneer dit onderstebo gehou word.  Jy sal die hulp van ‘n stuk 

karton en ‘n klein bietjie lugdruk benodig. 

 

Materiale / Gereedskap: 

 ‘n glas gevul met water  

 ‘n stuk karton  

Metode: 

1. Plaas die karton oor die opening van die glas. 

2. Maak seker dat geen lugborrels binne in die glas gaan terwyl jy aan die karton vashou.  

3. Draai die glas onderstebo (oor ‘n opwasbak of buite totdat jy dit goed baasgeraak het). 

4. Neem jou hand weg wat die karton vashou.  

Wat Het Gebeur en Hoe Werk dit? 

- As alles volgens plan verloop, behoort die karton en water in plek te bly.  

- Alhoewel die koppie onderstebo is, bly die water in plek, wat dus swaartekrag uitdaag / 

trotseer!  

- Om watter rede gebeur dit?  

- Daar is geen lug in die glas nie, daarom is die lugdruk wat buite die glas is, groter as die 

druk van die water wat binne die glas is.  

- Die ekstra lugdruk maak dit moontlik om die karton in plek te hou, om jou droog te hou 

en jou water waar dit veronderstel is om te wees, naamlik binne die glas. 

 

Bron:  http://www.sciencekids.co.nz/experiments/gravityfreewater.html  

 

 

Wetenskap Klub Eksperiment  
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