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Opdrachten 
 

Materialen vergelijken 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij materialen? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord materialen in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

Wat weet jij over materialen? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?‘ 

 

3 – Wat zijn materialen? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat materialen zijn. 

 

 4 – Doen 

Verzamel 4 voorwerpen, elk met een andere eigenschap, 1x ruw, 1x glad, 1x zwaar, 

1x licht. Geef een geblinddoekt persoon een voorwerp en vraag welke eigenschap 

dat voorwerp heeft. 

 

Neem 3 vellen schuurpapier, 1x fijn, 1x ruw en 1x tussen fijn en ruw in. 

Laat een geblinddoekt persoon de verschillende vellen schuurpapier benoemen: 

fijn, ruw, of ‘ertussenin’. 

 

5 – Reken het uit 

Wat is de lengte, de breedte en de hoogte van 1 m3 (1 kubieke meter)? 

 

Als 1 m3 hout 75 € kost, wat kost dan 3 m3 hout? En wat kost 1,5 m3 hout? 

 

Hoeveel kisten van 1 m3 hout kun je plaatsen in een ruimte die 6 meter breed is,  

9 meter lang en 3 meter hoog? 

 

6 – Teken het 

Teken de ruimte die genoemd is in opdracht 5 met de kisten hout erin. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Welke ‘luchtige’ stof zit verborgen in het woord eigenschappen? 

Het is een stof van drie letters. 

b. Welke vloeistof zit verborgen in het woord eigenschappen? 

Het is een vloeistof van drie letters. 

 

8 – Weet jij het? 

a. Welk materiaal komt niet uit de natuur? (p. 4) 

A: hout B: water C: plastic 

 

b. Welk materiaal wordt as bij verbranding? (p. 8) 

A: ijzer  B: hout C: rubber 

 

c. Maak de zin af. Erosie heeft te maken met ... (p. 13) 

A: groeien B: verslijten C: verdampen 
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Opdrachten – antwoorden 
 

Materialen vergelijken 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij materialen? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord materialen in het midden. 

 

2 – Wist je dat …?  

Wat weet jij over materialen? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?‘ 

 

3 – Wat zijn materialen? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat materialen zijn. 

 

 4 – Doen 

Verzamel 4 voorwerpen, elk met een andere eigenschap, 1x ruw, 1x glad, 1x zwaar, 

1x licht. Geef een geblinddoekt persoon een voorwerp en vraag welke eigenschap 

dat voorwerp heeft. 

 

Neem 3 vellen schuurpapier, 1x fijn, 1x ruw en 1x tussen fijn en ruw in. 

Laat een geblinddoekt persoon de verschillende vellen schuurpapier benoemen: 

fijn, ruw, of ‘ertussenin’. 

 

5 – Reken het uit 

Wat is de lengte, de breedte en de hoogte van 1 m3 (1 kubieke meter)? 

1 x 1 x 1 meter 

Als 1 m3 hout 75 € kost, wat kost dan 3 m3 hout? En wat kost 1,5 m3 hout? 

3 m3 hout kost 3 x € 75 = € 225 1,5 m3 hout kost € 75 + €  37,50 = € 112,50. 

Hoeveel kisten van 1 m3 hout kun je plaatsen in een ruimte die 6 meter breed is,  

9 meter lang en 3 meter hoog? 6 x 9 x 3 = 162 

 

6 – Teken het 

Teken de ruimte die genoemd is in opdracht 5 met de kisten hout erin. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Welke ‘luchtige’ stof zit verborgen in het woord eigenschappen? 

Het is een stof van drie letters.   gas 

b. Welke vloeistof zit verborgen in het woord eigenschappen? 

Het is een vloeistof van drie letters.  sap 

 

8 – Weet jij het? 

a. Welk materiaal komt niet uit de natuur? (p. 4) 

A: hout B: water C: plastic 

 

b. Welk materiaal wordt as bij verbranding? (p. 8) 

A: ijzer  B: hout C: rubber 

 

c. Maak de zin af. Erosie heeft te maken met ... (p. 13) 

A: groeien B: verslijten C: verdampen 

 


