
 

Proefjes: een heleboel munten  
 
Wat heb je nodig 

 Munten  
 Teiltje  
 Klein bakje 
 Een ondoorzichtig bakje 

Proefje 1: Munten gooien  
 

Kun jij het muntje precies in het bakje gooien? Plak 
een klein bakje vast op de bodem van een teiltje. 
Gooi eerst zonder water in het teiltje het muntje in 
het bakje. Dat lukt best goed! Doe nu water in de teil 
en probeer de munt nu nog eens in het bakje te 
krijgen. Dat is een stuk lastiger!  

Uitleg: Het muntje is plat en het water ook. Omdat 
beide nooit kaarsrecht zijn/perfect plat op elkaar 
komen te liggen, kantelt het muntje en valt het altijd 
schuin door het water heen. 

Proefje 2: De munt verschuift  
 

Plak een munt op de bodem (binnenkant) van een 
ondoorzichtig bakje. Zet de bak voor je op een tafel. 
Schuif de bak zóver van je af, dat je de munt nét niet 
meer kunt zien. Schenk nu water in de bak. Grote 
kans dat je nu de munt opeens toch wel kunt zien, is 
de munt zomaar verschoven?  

Uitleg: De munt zie je omdat er licht op schijnt. Licht 
gaat in een rechte lijn van de munt naar je ogen toe. 
Met het water in de bak wordt deze rechte lijn 
onderbroken en kun je de munt opeens wèl zien. 

Proefjes: Jouw gezicht in Zijn hart 
 
Wat heb je nodig 
 Een rondje en een hartje (zie hieronder) 
 Rietjes 
 Kleurpotloden / viltstiften 
 Lijm 

Wat moet je doen? 
Knip een strookje met een rondje en een hart uit het werkblad. 
Teken je gezicht in het rondje en kleur het hartje in. 
Vouw het strookje in tweeën.  
Plaats een rietje in het midden en lijm de twee kanten aan elkaar.  
Als je nu het rietje tussen je beide handen neemt en het rietje snel laat draaien, lijkt het net alsof het gezicht 
midden in het hart zit. Zo is het ook met God. Ons gezicht zit in zijn hart. Zoveel houdt God van ons! 
 


