
 

Proefjes - Gekleurde smurrie 
 

Kan jij het beter? Kijk hieronder hoe je het proefje Gekleurde smurrie doet! 
Vraag altijd een volwassene om hulp als je een proefje gaat doen! Je mag nooit zomaar iets drinken 
of eten en was na een proefje altijd je handen. 

Oobleck maken 

Nodig: 

- Tafelkleed of plastic tegen het knoeien 
- Water 
- Maïzena 
- Grote bak 
- Een beker 
- (lepel) 

Stappen: 

1. Vul een beker helemaal tot de rand met maïzena en giet dat in de bak. 
2. Doe stap 1 nog een keer! 
3. Vul de beker nu helemaal tot de rand met water en giet dat in de bak. 
4. Kneed met je handen of met lepels alle maïzena en water goed door elkaar. 
5. Voel het verschil als je snel of langzaam met je handen in de oobleck beweegt. 
6. Probeer eens of je een balletje kan kneden! 
7. En wat gebeurt er als je het balletje weer loslaat? 

Tip: 

Met deze gekke smurrie kan je super veel ontdekken! Ga maar helemaal los! Kan je bijvoorbeeld het 
balletje aan iemand doorgeven zonder dat hij vloeibaar wordt? 

Tip voor je ouder(s): 

Als dit geknoeid wordt, kan je het laten indrogen en opzuigen met de stofzuiger. Als je kleurstof hebt 
toegevoegd, kan dit gaan vlekken dus let goed op! 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mega Oobleck 

Nodig: 

- Veel maïzena 
- Veel water 
- Een fijne plek buiten zodat knoeien niet erg is 
- Kleurstof (maar let dan wel op met vlekken in kleding of stof) 

Stappen: 

1. Maak nog meer smurrie door steeds 2 delen maïzena en 1 deel water toe te voegen. 
2. Meng het goed. 
3. Maak net als Selina en Alyssa een ‘waterval’. 
4. Sla eens met je hand op de smurrie. Wat gebeurt er? 
5. Kan je de maïzena met je handen uit de bak tillen? 

Tip: 

Als je op de maïzena wil staan, heb je heel veel nodig! Het is wel heel gaaf, maar het kost wel 
ongeveer 10 pakken maïzena! 

Tip voor je ouders: 

Je kunt dit het best weggooien in een vuilniszak. Resten uit de bak kan je wegspoelen met veel 
water. 
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