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Wa-ter en ijs

 Kleur de woorden:      

 Kleur het goede vakje.

   

ijs = geel koud = rood smelt = groen

bij nul gra-den is het heel koud 
 
wa-ter wordt dan ijs  

ijs is heel koud  

ijs is hard    

doe ijs in je sap  

dan word je sap koud  

het ijs smelt en wordt wa-ter 
 

bij  nul  gra-den is het heel … warm koud

bij  nul  gra-den wordt wa-ter … warm ijs

 Trek een lijn naar het goede plaatje.

doe wa-ter in de ijs-blok-vorm

leg de ijs-blok-vorm in de vrie-zer

het wa-ter is nu een ijs-blokje

doe het ijs-blokje in je sap, je sap wordt koud
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het water op de bril ver-dampt  
door de warme lucht

het water van de plas 
ver-dampt door de zon

als water kookt ver-dampt het  
snel-ler

het water in de ri-vier ver-dampt 
door de zon
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Water en damp

 Kleur de woorden:      

lucht = geel
water-damp = rood
mist = groen

er zit ook water in de lucht 
 
vaak zie je dat niet  

maar als je bril -glas koud is 
 
komt er water-damp op   
  

soms is er mist   

dat is ook water-damp   

als de zon op-komt wordt het warm-er  
 
de mist is weg     

     Trek een lijn van het plaatje naar de goede zin.  
Zet daarna een kring om het woord ver-dampt. 
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Vast of vloeibaar?

 Kleur de woorden:      

vorm-vast = geel
smelt  = rood
vloei-baar  = groen

dit is een gie-ter  

de gie-ter is van plas-tic 
 
zijn vorm is vast  

dat noem je ‘vorm-vast’  
  
dit is een kaars  

zijn vorm is vorm-vast  

door de vlam smelt hij  

de kaars wordt vloei-baar

 Kleur het goede vakje. 

    

vloei-baar vast

vloei-baar vast

vloei-baar vast

vloei-baar vast

vloei-baar vast

vloei-baar vast vloei-baar vast

vloei-baar vast
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als de koe poept,                              
dan ruikt de lucht vies

als je par-fum spuit,                                     
dan ruikt de lucht lek-ker

als de wind waait,                                  
dan voel je de lucht

als je blaast,                                                
dan voel je de lucht
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Lucht en gas

 Kleur de woorden:      

lucht = geel
gas = rood

lucht is een gas  

je ziet het niet  

maar het is er wel  

lucht maakt een bal-lon groot  
    

als je duikt  

neem je lucht mee in een fles  

je drukt de lucht er in  

zo past er veel lucht in de fles 

     Trek een lijn van het plaatje naar de goede zin.  
Zet daarna een kring om het woord lucht. 
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vast

vloeibaar

gas
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Bouw-steentjes

 Kleur de woorden:      

vaste stof = geel
vloei-stof = rood
gas = groen

dicht op elkaar 

de bouw-steentjes liggen vast 

dit is vaste stof     
  
een beetje los 

maar niet veel ruim-te 

dit is een vloei-stof 

een beetje los 

maar niet veel ruim-te 

dit is een vloei-stof 

 Trek een lijn naar het goede plaatje.
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Gas zet uit

 Kleur de woorden:      

  Kruis het goede antwoord aan.

   

lucht = geel
warm = rood
zet uit = groen

in een bal-lon zit lucht  

boven een lamp  

wordt de lucht warm   
  

als de bal-lon warm wordt  
  
dan zet de lucht uit   
 
de bal-lon is dik-ker ge-worden  
 

in een bal-lon zit … lamp lucht

door een lamp wordt lucht … koud warm

 Teken een bal-lon.

     


