
Les En bouwen maar!
De wereld bestaat dus uit ontelbaar veel pietepeuterige legosteentjes, die we atomen noemen. ln totaal
zijn er meer dan honderd verschillende soorten van die legosteentjes. Elke atoomsoort heeft een eigen
naam. Zo ztln er goudatomen, zilveratomen, ijzeratomen, zuurstofatomen en koolstofatomen, om er
maar eens een paar te noemen.

Omdat het wat lastig is om elke keer de hele naam
van het atoom op te schrijven, gebruiken
wetenschappers daarvoor een letter of een
combinatie van letters, bijvoorbeeld O voor zuurstof
en Fe voor ijzer. Dit noemen we symbolen.

Hieronder staan tien namen van atoomsoorten en
tien symbolen.
Zoek uit welke namen en symbolen bij elkaar
horen. Zet achter elke naam het juiste symbool.

Symbolen: Co Ca, Ag, Fe, Al, N, !-1, C, Aul, l*le.

Namen:
waterstof: ijzen
zuurstof:
helium: - 

zilver:
koolstof:--
stikstof: - goud:

calcium:

Genoeg theorie nu. Tijd om aan de slag te gaan!

Voor deze opdracht heb je nodig:
o vier kleuren klei (of gewone klei en vier kleuren verf)
. vier kartonnen of plastic bakjes (bijvoorbeeld grote luciferdoosjes).
Maak van de klei en eventueel de verf 25 kleine bolletjes in vier verschillende kleuren. Van 66n kleur
maak je er tien, van de andere drie kleuren maak je er vijf per kleur.
Leg de bolletjes van 66n kleur bij elkaar in een bakje. Op elk bakje schrijf je steeds de naam van een
atoomsoort, met daarachter het symbool. Bijvoorbeeld zo: waterstof (l"l). Je mag de naam ook op een
etiket schrijven die je op het bakje plakt.
Gebruik de volgende namen: waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof.
De bolletjes waar je er tien van hebt, leg je in het vakje met de naam waterstof.
Lees nu meteen onderstaande theorie, en maak de opdracht die daaronder staat, voordat de bolletjes
hard worden!

Je hebt nu vier verschillende atoomsoorten gemaakt. Met deze atomen kun je gaan bouwen. Deze
bouwwerken noemen we moleculen. Een heleboel moleculen samen vormen een stof.

Een stof (bijvoorbeeld water)
bestaat uit moleculen.

Moleculen zijn
opgebouwd
uit atomen.
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