Zwetende bladeren?
In dit experiment gaan we ontdekken of er water uit bladeren komt
Zwetende bladeren? Bah! Klinkt dat niet een beetje vies? Uit een plant komt schoon
water, maar of we het kunnen drinken..? Laten we er een experiment mee doen!
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• Boterhamzakje
• Elastiekje

Aan de slag!
We gaan ontdekken hoeveel water er uit een plant komt, dit vraagt wel een beetje geduld maar uiteindelijk is het
een heel interessant experiment! Je kunt deze activiteit over meerdere dagen verdelen.
Het is goed om alles te vragen aan de kinderen over wat ze denken dat er gebeurt en hoe dat zou kunnen.
Ga naar buiten toe en kies een groot blad dat je gaat gebruiken bij dit experiment. Doe er een plastic zak omheen
met behulp van een elastiekje.
Wacht even een paar minuutjes: begint het zakje bol te worden? Hoe zou dat komen?
Kijk een paar uur later: Is er wat gebeurd? Zit er al water in het zakje? Hoe kan dat?
Je kunt vervolgens een dag later weer gaan kijken: Wat is er nu gebeurd?
Als er wat water in het zakje zit kun je de volgende vragen stellen: wat denkt iedereen? Zou het water drinkbaar
zijn? Doe het zakje open en ruik even aan het water.
Het water zal stinken en kan absoluut niet worden gedronken, maar het is natuurlijk altijd leuk om te ruiken en te
bedenken dat het echt niet kan.
Hoe kan het dat er zoveel water uit de plant komt?
Planten hebben veel water nodig maar slaan bijna niets op. Ze 'zweten' door hun poriën heen waar ze er heel veel
van hebben. Doordat ze het water afgeven blijft de plant verkoeld en zorgt het ervoor dat het water in de kringloop
terug komt.

Bron:
• http://teachbesideme.com/leaf-transpiration-experiment/

