7.7 Haargel maken

7.7

Lesblad voor de leerkracht

Aantal kinderen: 4
Doel(en) van deze activiteit:
• Kinderen leren achtereenvolgende
handelingen te verrichten om een
product te maken.
• Kinderen leren noodzakelijke
ingrediënten precies af te passen.

Materiaal dat in de doos moet zitten:
• 4 maatbekertjes 100 ml.
• conserveermiddel
• kleurstof (rood, geel, blauw)
• parfumolie
• gelvormer
• 4 lepels/spatels
• 5 pipetjes
• 2 potloden
• setje viltstiften
• etiketjes

Opmerkingen:
De gelvormer is 3 maanden houdbaar.
Bij deze activiteit wordt gewerkt met
kleurstoffen. Deze zijn niet meer uit
kleren te krijgen als er mee gemorst
wordt! Gebruik voor elke vloeistof een
ander pipetje!
Suggestie(s):
Deze les kan ook klassikaal uitgevoerd
worden.

Wat nog meer nodig is:
Uit de centrale kast:
potjes om de haargel in te doen
Beschrijving van de activiteit:
De kinderen kunnen, door de beschrijving van de les te volgen, haargel maken.
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7.7 Haargel maken
Lesblad voor de leerling
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Wat er in de doos zit: (en er dus ook
weer in moet zitten na afloop van de
activiteit)
• 4 maatbekertjes 100 ml.
• conserveermiddel
• kleurstof (rood, geel, blauw)
• parfumolie
• gelvormer
• 4 lepels/spatels
• 5 pipetjes
• 2 potloden
• setje viltstiften
• etiketjes

Wat je nog meer nodig hebt:
Uit de centrale kast:
potjes om je eigen haargel in te doen
Wat je moet doen:
Let op! Je werkt bij deze activiteit met kleurstoffen. Bij morsen zijn die niet uit je
kleren te krijgen, dus voorzichtig!! Je werkt met verschillende vloeistoffen, gebruik
voor elke vloeistof een ander pipetje.
1. Ieder kind krijgt 100 milliliter water in het bekertje waar de haargel in gemaakt
2.
3.
4.
5.
6.

7.

wordt.
Met het pipetje doe je daar 3 druppels conserveermiddel bij.
Dan volgen met een ander pipetje 4 druppeltjes kleurstof (keuze uit rood, geel en
blauw).
Voor een heerlijk geurtje volgen 4 druppeltjes parfumolie ook weer met een ander
pipetje.
Nu ga je dat mengseltje even goed roeren met de bijgevoegde lepel of spatel.
Als dat gebeurd is, voeg je de gelvormer bij. De hoeveelheid die je nodig hebt zit in
een klein potje. Met de gelvormer niet knoeien en snel aan het watermengsel
toevoegen. Daarna meteen goed roeren en blijven roeren tot de gel ontstaat.
Vervolgens kun je de gel in een eigen potje doen en dat van een etiketje voorzien.
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