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BRUGGEN BOUWEN

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

• veel papier
• plakband of lijm
• een kopie van het blad ‘Onze brug’

 D I T  G A  J E  D O E N

Bouw met je groepje een brug van papier.

 D E  S TA P P E N

Stap 1: De vraag.
Welke brug is het stevigst?

Stap 2: Zo doe je de proef.

 Makkelijker
Zet de tafels 20 centimeter uit elkaar.

 Moeilijker
Bouw een zo lang mogelijke brug. Hoe ver kun je nu de tafels uit elkaar zetten voordat de brug instort?
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NAMEN:                                                

1. Zet twee tafels 30 centimeter 
uit elkaar.

2. Bouw van papier een brug 
die de afstand tussen de twee 
tafels overbrugt. Denk aan 
stevige vormen!

3. Klaar? Vul het kopieerblad 
‘Onze brug’ in.

JAARGROEP 7JAARGROEP 7

P R O E F J E
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 LES 3  STERKE VORMEN
Thema 5  Bescherming
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Zie kopieerblad op pagina 3

Stap 3: Dit is de uitkomst van de proef.

Vul het kopieerblad ‘Onze brug’ in.

Stap 4: Dit leer je uit de proef.

Bespreek jullie kopieerbladen met elkaar. Zijn jullie het eens waarom de ene brug steviger is dan de 
andere?

 Tip: Hou na a� oop een wedstrijd: welke brug is het stevigst? Leg zo veel mogelijk blokjes op de 
bruggen. Welke brug kan de meeste blokjes dragen zonder in te storten?
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Kopieerblad Onze brug

1. Teken in het tekenvak hieronder jullie brug zo nauwkeurig mogelijk.
2. Zet in de tekening getallen bij de onderdelen die jullie brug stevig maken.
3. Zet dat nummer ook in het schrijfvlak. 
    Schrijf of teken hier waarom dat onderdeel jullie 
    brug sterker maakt.

Bijvoorbeeld:
1. Dit is jullie brug. Daarvan maak je een tekening.
2. In de tekening staat het getal  bij de boog.
3. In het schrijfvak staat dan: 
     Een boogconstructie is een stevige vorm.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 3

tekenvak

schrijfvak
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