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Materiaal uit de natuur

Lees de uitleg over vezels en textiel.
Kijk eens goed naar de trui.
De trui is gemaakt van draadjes.
Kijk eens goed naar de draadjes.
De draadjes zijn gemaakt van dunne draadjes.
Die dunne lange draadjes noemen we vezels.
De vezels zijn in elkaar gedraaid.
De trui is gemaakt van dunne lange in elkaar
gedraaide vezels: dat heet TEXTIEL!
Experiment. Zoek in de knutsel-spullen 2 verschillende draden.
Knip van elke draad 2 stukjes van 5 centimeter af. Pluis 1 van de draadjes
helemaal uit elkaar. Maak de tabel af.
Plak hier draad 1:

Plak hier vezel 1:

Hoeveel vezels zitten er in
draad 1? ___________

Plak hier draad 2:

Plak hier vezel 2:

Hoeveel vezels zitten er in
draad 2? ___________

Probeer draad 1 en 2 door-midden te trekken. Welke draad is het sterkst? __________
Probeer vezel 1 en 2 door-midden te trekken. Welke vezel is het sterkst? __________
Knip van draad 1 een stuk van 50 centimeter af. Doe dat 6 keer.
Draai van de 6 stukken draad 1 dik touw. Probeer het touw door-midden te trekken.
Lukt dat? ___________________ Waarom________________________
Welk product is van vezels gemaakt? Zet een X voor het juiste antwoord.
een broek

een steen

een handdoek

een ring van goud

een sok

een glas

een tent

een gordijn

een schaar
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Lees de uitleg over eigenschappen van materialen.
Kijk goed naar Jan. Jan heeft een pak van papier.
Experiment:
Onderzoek een stukje papier:
Zie jij lange dunne draden? _______
Is het papier sterk? _______
Maak het papier nat, wat gebeurt er?
_________________________________

Heeft papier goede eigenschappen om er kleding van te maken? _______________

Weet jij de eigenschappen van verschillende materialen?

textiel

papier

steen

glas

ijzer

Zwaar
Sterk
Doorzichtig
Zacht
Wasbaar
Breekbaar
Licht
Buigbaar
Soepel

Van welk materiaal wil jij graag een broek? _________________________________

Waarom? ___________________________________
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Er zijn verschillende soorten textiel. Waar komen de vezels vandaan?
•

katoenen

•

T-shirt

schaap

wollen
trui

polyester

•

•

•

•

•

•

Olie-boor-toren

katoenplant

zwembroek

zijden
trouwjurk

Zijderups

Hoe maak je een bolletje wol? Trek een lijn naar het juiste woord.

•

•

•

•

•

• scheren

• vacht

• schaap

• wol

• spinnen

Hoe heet de techniek om textiel te maken? Trek een lijn naar het juiste woord.

•

•

•

• haken

• breien

• weven
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Materiaal uit de natuur

Lees de uitleg over eigenschappen van textiel.
Een handdoek is gemaakt van textiel: meestal katoen.
Katoen is zacht en het neemt veel vocht op.
Een paraplu is gemaakt van ijzer en textiel.
De textiel van de paraplu is kunst-stof.
De kunst-stof is glad en laat geen vocht door.
Katoen en kunststof hebben verschillende eigenschappen.

Weet jij de eigenschappen van textiel?

kunst-stof

wol

katoen

zijde

Glanst mooi
Is heel warm
Droogt snel
Neemt vocht op
Licht
Sterk
Voelt heel glad

Van welke textiel soort zou jij het kleding-stuk maken?

Een winter-trui maak je het beste van ………………………………….

Een schaatspak maak je het beste van ……………………………

Een onderbroek maak je het beste van …………………………………..
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Lees de uitleg over de productie van papier.
Papier wordt ook van vezels gemaakt.
Van hout-vezels en oud papier maak je een papje.
Dat papje pers je plat en dan droog je het.
Dan heb je papier.
Wespen maken ook papier van hout.
Ze kauwen het hout tot een papje.
Van het papje maken ze een nest van papier.
Knap toch?

Wat weet jij over papier en textiel?
•

• ….je kunt het scheuren

•…. het is gemaakt van katoen, wol,

•

kunst-stof of zijde.

Papier
•

• …. je werkt met een naald en draad.

•

• ……je kunt het plakken met lijm.

Textiel
• …… je kunt er een hoed van vouwen

•

•……. je maakt er kleding van.
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Lees de uitleg over metalen.
Kijk eens goed naar de ketel.
De ketel is van metaal: roest–vrij–staal.
Metaal geeft warmte door.
Zo kan de warmte van het vuur snel naar het water.
Kijk eens goed naar de stroom-draad.
In de draad zit metaal: koper.
Metaal geeft elektriciteit door.
De stroom beweegt van het stopcontact naar de lamp.
Experiment. Vul een beker met heet water uit de kraan.
Zet er 1 lepeltje van metaal in, en 1 plastic lepeltje. Wacht 1 minuut.
Welk lepeltje is het warmst? _____________________________
Waarom?_________________________________________________________________

Welk product is vaak van metaal gemaakt? Zet een X voor het juiste antwoord.
een auto

een jas

een pan

een ring van goud

een kussen

een mes

een fiets

een schaar

een stopcontact

Wat weet jij over hout en metaal?
sterk

•

brandbaar

•

kan rotten

•

• minder sterk

hout

• niet brandbaar

• kan roesten
metaal
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Lees de uitleg over erts.
Kijk eens goed naar deze steen.
Dit is een steen met ijzer erin.
Dat heet ijzer-erts.
Er bestaat ook goud erts……….. dat is heel zeldzaam.
Als iets zeldzaam is….dan is het duur.
Daarom zijn goud en zilver dure metalen.

Wat weet jij over hout en metaal? Trek een lijn naar het juiste metaal.
Wat weet jij over het metaal? Zet een X.
sterk
•

•

•

• ijzer

• goud

• aluminium

Of

hard
Of

slap

zacht

duur

roest

Of

Of

goedkoop

geen roest

zwaar

hard

Of

Of

licht

zacht

Welk metaal gebruik jij voor een snelle race-fiets?

Welk metaal gebruik jij voor een mooie ring?
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Lees het verhaal over magneten.

Piep
Piep
piep
Dit zijn magneten

Spijkers zijn van ijzer.

Z = van Zuid ……. N is van Noord

Een magneet trekt ook aan ijzer.

Net als de Noordpool en de Zuidpool

Een metaal detector piept als een

Zuid trekt aan Noord: KLIK!!

magneet iets aantrekt.

De magneet……. is het waar of niet waar?
Schrijf waar of niet waar
Noord trekt aan noord
In een metaaldetector zit ook een magneet.
Zuid trekt aan zuid
Noord trekt aan zuid
Piept de metaaldetector? Schrijf piep-piep piep als de metaaldetector iets voelt!
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Lees de uitleg over steen.
De aard-korst bestaat uit steen.
Er zijn veel soorten steen.
Op de foto zie je een berg van zand-steen.
Het is de stad Petra, de huizen zijn uit de berg
gehakt. Zand-steen is vrij zacht.

Dit is zand.
Zand onder een microscoop.
Zie je dat zand bestaat uit kleine stukjes steen?
Klei bestaat ook uit piepkleine stukjes steen.
En grind bestaat uit grote gladde stenen.

Zie jij wat het is? Trek een lijn naar het juiste woord.

•

• Grind

•

• Natuursteen

•

• Klei

•

• Zand
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Hoe maak je een bloempot? Trek een lijn naar het juiste woord.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

in de oven

keramiek

klei bij de rivier

drogen

een pot draaien

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom wordt klei hard als je het laat staan?
Het water verdampt uit de klei, alleen de piepkleine stukjes steen zijn over.
Klei wordt alleen hard in de oven.
Waarom doen we glazuur op een vaas van klei?
Anders is de vaas niet waterdicht, hij lekt dan!
De glazuur is alleen maar omdat het mooi is.
Wat weet jij over glas en keramiek? Trek een lijn naar het juiste woord.
• Wordt geblazen

•

• Wordt vloeibaar in een oven

Glas
•

• Is doorzichtig
• Wordt hard in een oven

•

Keramiek

• Gemaakt van klei
• Breekbaar
• Wordt waterdicht door glazuur.

•
• Gemaakt van zand, kalk en soda
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