Hoe maak je een goede
bellenblazer?
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Bekijk de bellenblazer door een technische bril.

> Hoe heet elk onderdeel? Kies uit: dop, flesje, raampje, zeepsop.
> Waarvoor dient het? Verbind.

De dop

bewaart het zeepsop.

Het flesje

schept het zeepsop op.

Het raampje

sluit het flesje goed af.

Het zeepsop

zorgt voor een vlies van zeepsop.

> Waarvoor dient de dop nog meer?

> Hoe maak je de dop aan het flesje vast? Door te ...

drukken

klemmen

lijmen

schroeven

spijkeren

> Bij heel wat bellenblazers vind je iets wat je niet nodig hebt om bellen te maken.

Waarvoor dient het?
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Aan de slag!

Ik denk na over het probleem.
> Ik wil bellen maken. Ik moet een

en
maken.
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Ik ontwerp.
> Teken het raampje van de bellenblazer.

> Kies een recept om zeepsop te maken. Kruis aan.
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Ik maak.
> Kruis aan wat je wilt gebruiken om het ontwerp uit te voeren. Vul aan.

gereedschap

materiaal
chenilledraad

een blikje

ijzerdraad

een bokaal

koperdraad

een buigtang

een metalen kapstok

een combinatietang

een rietje

een fles
een kniptang
een schaar

> Welke ingrediënten heb je zeker nodig om zeepsop te maken?

en

.

> Waarin bewaar je het zeepsop?

.
> Werk nauwkeurig en zorgzaam.

Ik test.
Ik kan bellen blazen.

Hoe zien de zeepbellen eruit?

groot

gekleurd

rond

klein

doorschijnend

vierhoekig
driehoekig

Ik kan geen bellen blazen.

Mijn raampje is goed / niet goed.
Mijn zeepsop is goed / niet goed.
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Ik verbeter.
het raampje

Ik maak een nieuw ontwerp.
Ik voer mijn ontwerp opnieuw uit.

het zeepsop

Ik voeg behangerslijm toe voor sterkere bellen.
Ik voeg suiker toe voor grotere bellen.
Ik voeg water toe.
Ik voeg afwasmiddel toe.

> Hoe kun je meerdere bellen tegelijk maken?
> Hoe kun je grotere of kleinere bellen maken?
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Kun je met volgende voorwerpen bellen maken? Onderzoek het.

met een trechter

Ik denk.
Ja
Ik zie.
Ja
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met een halve
plastic fles

Neen

Ik denk.
Ja

Neen

Ik zie.
Ja

met een zakdoek
met een gat erin

Neen

Ik denk.
Ja

Neen

Neen

Ik zie.
Ja

Neen

Wat moet je doen opdat je de bellenblazer op pagina 25 kunt blijven gebruiken?

Ik weet waarvoor elk deel van een bellenblazer dient.
Ik kan een goed ontwerp van een bellenblaasraampje tekenen.
Ik kan een bellenblazer maken, testen en verbeteren.
Ik weet wat je moet doen om een bellenblazer te kunnen blijven gebruiken.
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