
WELKE VOORWERPEN WORDEN AANGETROKKEN DOOR DE MAGNEET?

Voer dit proefje uit in een groepje van twee kinderen.

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

• stokje
• stevig draad
• magneet
• plakband
• zo veel mogelijk verschillende voorwerpen:

- In elk geval munten van 5, 10, 20 en 50 cent, 1 en 2 euro (indien beschikbaar: ook muntjes 
van 1 en 2 cent).

- Verder bijvoorbeeld: punaise, spijker, schroefje, moertje, kraal, knoop, legosteen, luciferhoutje, 
luciferdoosje, knikker, naald, speld, paperclip, potlood, pen, gum, sleutel enzovoort.

 D I T  G A  J E  D O E N

Je gaat onderzoeken welke voorwerpen worden aangetrokken door een magneet en welke niet.

 D E  S TA P P E N

Stap 1: De vraag.
Welke voorwerpen worden aangetrokken door de magneet?

Stap 2: Zo doe je de proef.
1. Knoop de draad vast aan het stokje. Knoop de magneet aan de andere kant van de draad vast. 

Doe een plakbandje om de knopen om ze steviger te maken. Je hebt nu een hengel.
2. Leg de voorwerpen midden op een tafel.
3. Beweeg met je hengel over elk voorwerp. Welke voorwerpen worden aangetrokken? Haal ze één 

voor één omhoog. Haal ze van de magneet en leg ze aan de zijkant van de tafel.

 Tip: Wie kan het snelst zo veel mogelijk voorwerpen omhooghalen met de magneet?
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Stap 3: Dit is de uitkomst van de proef.
Welke voorwerpen worden door de magneet aangetrokken?

Stap 4: Dit leer je uit de proef.
Dit heb ik geleerd over euromunten:

Dit heb ik ook nog geleerd:
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