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Ja, toen 
oma
haar arm 
brak.

Weet je nog 
dat het vorig 
jaar zo glad 
was?

Kijk het heeft gesneeuwd. 
Ga je mee een sneeuwpop 
maken?

Zou dit niet 
makkelijker 
kunnen? 

Ja, met pekel. 
Dat doen ze 
toch op de 

weg!

Nu kan oma 
hier niet meer 
uitglijden!

Wat is pekel 
eigenlijk?

Pekel is eigenlijk hetzelfde als 
keukenzout. Chemici noemen 
het natriumchloride. Het zorgt 
ervoor dat het vriespunt van 
water onder nul graden komt. 
Daardoor smelt het ijs als je zout 
strooit.

Kan dat ook met iets 
anders als zout?

Zullen we dat 
uitproberen?

     2 theeglazen   Zout
     2 theelepels   Suiker
     Keukenrol   Bloem
     5 ijsklontjes

  Leg 4 ijsklontjes op 4 stukken dubbelgevouwen keukenrol.
Strooi zout op alle kanten van het ijsklontje.
Strooi suiker op alle kanten van het ijsklontje.
Strooi bloem op alle kanten van het ijsklontje.

 Kijk iedere 5 minuten welk ijsklontje het meest is gesmolten. 
      Dat zie je aan de natte kring op het keukenpapier.

 Welk ijsklontje is als eerste helemaal gesmolten? 
      Het kan wel 30 minuten duren.

Tijdens het wachten kun je proef B doen.

  Vul de twee glazen met een laagje water van ongeveer 2 cm. 
      Zorg ervoor dat in beide glazen evenveel water zit.

 Doe in één glas een theelepel keukenzout en roer tot je 
      geen zout meer ziet.

 Zet beide glazen in de vriezer en zet de keukenwekker 
      op 15 minuten. Onthoud goed in welk theeglas het zout zit!

 Haal na 15 minuten de twee theeglazen uit de diepvries. 

Wil je weten wat er gebeurt? Surf dan naar 
www.C3.nl/kids en kijk onder proefjes.

Wist je dat de 
koelvloeistof in 
de verwarming 
van de auto  
's winters kan 
bevriezen? Met antivries 
blijft de 
koelvloeistof 
tot -30°C vloeibaar!

Hoe komt het 
dat het water in de 

oceanen niet 
bevriest? Antwoord op de vraag: In  zeewater zit heel veel zout opgelost. Dat zout 

zorgt ervoor dat het vriespunt van het zeewater ver onder nul graden ligt, 
waardoor het niet snel bevriest. 

De beschrijvingen vertellen je wat je moet invullen. 
Als je alles goed hebt ingevuld lees je van boven naar 

beneden in de groene sneeuwballen de oplossing
1 Het kan …….. (7) of dooien.

2 Op gladde wegen strooit men ………….(9)
3 In de Alpen kun je ’s winters fijn …. (5)

4 Met een …(4) kun je van een besneeuwde helling afglijden.
5 Als het goed vriest is iedereen aan het …….. (9)

6 Wanneer er sneeuw ligt zie je in veel tuinen een ………..(9)
7 Tegen de kou help een …..(4) goed.

8 Geen grotere pret dan gooien met een ……(9)
9 IJs is bevroren ……(5)

O
plossing puzzel: vriespunt


