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De leerling weet dat:

ä 36 doorzichtige plastic bekers
äWDEOHWWHQQRULW

b\ie[f\c\e

ä je heel veel water moet
meenemen om op Mars

1 en 42

te kunnen overleven
ä bij het zuiveren van water
een deel van het water
verloren gaat
ä water op verschillende
manieren gezuiverd kan
worden
ä bij de verschillende
manieren van waterzuivering
verschillende stoffen uit
het water worden gehaald

\`e[gif[lZk
äJH]XLYHUGZDWHU

äWKHHOHSHOV
äIOHVVHQYDQOLWHU
äIOHVVHQYDQOLWHU
van dun plastic
ä 12 bakken om water
op de vangen
ä 12 koffiefilterhouders
ä 12 koffiefilters
äHOHNWULVFKNRRNSODDWMH
äNOHLQHSDQ
ä zand
ä steentjes
ä vulpeninkt
ä watten
äVFKDUHQ
äVWLIWHQ

MffiY\i\`[`e^
Vraag de leerlingen een dag voordat deze les begint het eerste onderdeel
van de activiteit Water op aarde en op Mars thuis te doen.
Maak voor de activiteit Zuiver het water twaalf flessen vervuild water.
Doe hiervoor zand, steentjes en vulpeninkt in het water.

NXk\ifgXXi[\\efgDXij 20 min.
De leerlingen bekijken thuis hoeveel water ze op een dag gebruiken en zetten
dit in de tabel bij opdracht 1 van het doeblad.
Bespreek de tabel. Gebruiken ze meer of minder dan ze dachten?
Vraag wat een mens nodig heeft om te overleven. Laat de leerlingen zoveel mogelijk voorwaarden voor leven benoemen. Om te blijven leven hebben mensen
eten en zuurstof nodig, maar water is ook heel belangrijk. Vertel dat mensen
niet kunnen overleven zonder water. Vertel dat dat ook één van de redenen is
waarom mensen nu niet op Mars kunnen leven. Ook zijn de temperatuurwisselingen te groot, heeft Mars een heel dunne dampkring en is de luchtdruk heel
laag. Op Mars is onder de grond wel bevroren water. Dit water is niet schoon.
Om te leven op Mars moet je daarom in ieder geval water meenemen. Het moet
daarna gezuiverd worden als je het wilt blijven gebruiken.
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De leerlingen onderzoeken hoe je water kunt zuiveren en of je daarmee op Mars
kan overleven.

Ql`m\i_\knXk\i 30 min.
Verdeel de leerlingen in tweetallen en geef ze de benodigdheden voor het experiment. Vertel dat op Mars ook zand en steentjes te vinden zijn. De inkt in het
water stelt de onzichtbare vervuiling voor. De leerlingen gaan in drie fasen het
water zuiveren aan de hand van opdracht 2 van het doeblad. Bij elke stap wordt
het water schoner. Benadruk dat in elk van de drie fasen andere stoffen uit het
water worden gehaald. Vraag de leerlingen na afloop of het water nu helemaal
schoon is. Laat het gezuiverde water niet drinken! Omdat het water niet professioneel gezuiverd is, is het mogelijk dat het nog vervuild is.

Blea\c\m\efgDXij6 10 min.
Bespreek de drie stappen van waterzuivering. Vertel dat bij de eerste stap alleen
de vaste deeltjes eruit gehaald worden. Leg uit dat norit een structuur heeft als
een spons. Hierdoor kan norit allerlei stoffen opnemen. Omdat norit niet door
het filter kan, blijven de vervuilde stoffen samen met de norit in het filter achter.
Dit gebeurt bij stap 2.
Bij stap 3 wordt het water gekookt om de overgebleven bacteriën en ziekteverwekkers dood te maken.
Vraag of de leerlingen denken dat het mogelijk is om op Mars te wonen met
deze vorm van waterzuivering. Wat moet je dan allemaal meenemen? En wat
doe je als dit op is? In Nederland hebben we een zuiveringsinstallatie om het
water dat we gebruiken te zuiveren.
De leerlingen maken opdracht 3 van het doeblad.

MffinXXi[\emffic\m\e 5 min.
Laat de leerlingen terugkijken naar de voorwaarden voor leven. Eén van de
voorwaarden –water– is onderzocht. Hoe zit het met de andere voorwaarden
voor leven? Zijn die op Mars aanwezig? Zou je die kunnen meenemen? Hoe zou
je ze kunnen behouden?
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Water op aarde en op Mars
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Zuiver het water
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Voorwaarden voor leven
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