
MUREN MAKEN

Voer dit proefje uit in een groepje van twee of meer kinderen.

 D I T  H E B  J E  N O D I G

• houten (vierkante of rechthoekige) blokken of suikerklontjes
• een tafel die losstaat van andere tafels
• voldoende ruimte, zodat je geen last hebt van anderen

 D I T  G A  J E  D O E N

Je gaat verschillende muren bouwen. Daarbij onderzoek je welke muur het stevigst is.

 D E  S TA P P E N

Stap 1: De vraag.
Hoe bouw je een stevige muur?

Stap 2: Zo doe je de proef.
1. Bouw met de blokken twee muren.
 
Muur A: 
Bij deze muur leg je alle blokken 
precies boven elkaar. Dus zo:

 

 

Muur B: 
Bij deze muur leg je de blokken in 
verband: telkens schuin boven de 
blokken van de laag eronder. Dus zo:

Maak de muren precies even hoog.

Klaar? Schud de tafel voorzichtig. Vallen er geen blokken? Dan mag het wat harder, tot de eerste 
blokken vallen. Onthoud goed van welke muur de eerste blokken vielen.
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2. Bouw nog twee muren. 
 Nu bouw je allebei de muren in verband: de blokken liggen schuin op de laag eronder.

Muur C: 
Bij deze muur maak je de basis even breed als de top.

Muur D: 
Bij deze muur maak je de basis breed. De top is veel smaller.

Maak de muren precies even hoog.

Klaar? Schud de tafel voorzichtig. Vallen er geen blokken? Dan mag het wat harder, tot de eerste 
blokken vallen. Onthoud goed van welke muur de eerste blokken vielen.

Stap 3: Dit is de uitkomst van de proef.
Van welke muur vielen de eerste blokken?

Bij de eerste bouwopdracht vielen de eerste blokken van muur: 

Bij de tweede bouwopdracht vielen de eerste blokken van muur: 

Stap 4: Dit leer je uit de proef.
Maakt bouwen in verband een muur steviger?

Wanneer is een muur steviger? Als de basis breder is dan de top? Of als de top breder is dan de basis?
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