Lesideeën groep 7 en 8

Na het project kunnen de kinderen vertellen hoe hun tanden zijn opgebouwd, waarom
tandvleesontstekingen, gaatjes en tanderosie ontstaan en hoe ze die moeten voorkomen.

Werkwijze
‘Hou je mond gezond!’ voor groep 7 en 8 past in een project over gebitsverzorging. Het is goed inpasbaar
in een project over het lichaam of lichaamsverzorging. Hang posters en andere materialen zichtbaar in het
lokaal. Hierdoor blijft het geleerde actueel. De activiteiten zijn verdeeld in complete lessen. De opdrachten
kunnen in één les door alle kinderen (in groepjes) na elkaar worden gedaan of tijdens het zelfstandig werken
gedurende bijvoorbeeld hun weektaak. Per proef is er een proefblad zodat de kinderen zelfstandig kunnen
werken. Alle proefbladen vind je ook op www.houjemondgezond.nl.

Introductie
Lees de achtergrondinformatie in de docentenhandleiding over het gebit en de mond, tandenpoetsen, het
effect van eten en drinken op de tanden en de tandarts en mondhygiënist.
Als de tandarts in de klas op bezoek komt, vraag hem dan of hij materialen meeneemt. Of vraag de tandarts
of GGD of je materialen mag lenen. De tandarts kan iets vertellen over de tanden, gaatjes en tanderosie.
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Doelstellingen

Tand
Nodig: kopie van het werkblad ‘Tand’ (zie pagina 38), potlood of pen

Bespreek met de kinderen hoe de tanden en kiezen in je mond zijn opgebouwd. Uit welke onderdelen
bestaan ze? Hoe noem je die? Laat de kinderen na afloop onderstaande tekening invullen.
									

Hieronder worden enkele proefjes kort toegelicht. Per opdracht is een apart vel beschikbaar. Hierop vinden de
kinderen de instructie. Alle proefbladen vind je ook op www.houjemondgezond.nl

Proef Zuuraanval
Nodig: kopie proef ‘Zuuraanval’ (zie pagina 39), rode en groene kleurpotloden, 1 kies van piepschuim*), 1 fles met water met een pipetje, 1 flesje Bisonkitverdunner met een pipetje, tissues
*) of snijd uit een stuk piepschuim (bijvoorbeeld van de verpakking van een tv) de vorm van een kies

Introductie
Met deze proef zien de kinderen wat er gebeurt als er een zuuraanval op de tanden komt. Iedere
keer als je suikers eet (ook het zetmeel in brood en macaroni, ook de suikers uit fruit) krijg je een
zuuraanval op je tanden. De bacteriën in je mond zetten de suikers uit eten en drinken
om in zuren. Wat gebeurt er eigenlijk als er een zuuraanval op je tanden komt? Deel
de proef ‘Zuuraanval’ uit. De instructie staat op het proefblad beschreven. Laat de
leerlingen werken in tweetallen. Als de opdracht met meer leerlingen wordt gedaan,
moeten ze de taken verdelen.
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Nodig: kopie proef ‘Fluoride’ (zie pagina 41), 1 eierdopje, 1 tube elmex Medical Cariësprotectiegel 12,5 mg/g
(geneesmiddel, geen tandpasta), 1 hardgekookt bruin ei, 1 horloge met secondewijzer, 1 flesje azijn,
1 theeglas, 1 stift, 1 lepel, tissues

Introductie
Vertel de kinderen eerst iets over fluoride. In tandpasta zit fluoride. Fluoride maakt je tandglazuur harder
en minder goed oplosbaar in zuur. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Met deze proef tonen de
kinderen de beschermende werking van fluoride aan. Dat doen ze met een ei. De schaal
van het ei wordt vergeleken met tandglazuur. De azijn is zuur en zorgt voor een zuuraanval.
Deel de proef ‘Fluoride’ uit. De instructie staat op het proefblad beschreven. Laat de proef
door twee of drie leerlingen samen doen.

Proef Onder de plak
Nodig: kopie proef ‘Onder de plak’ (zie pagina 42), tandplakverklikkers, plastic wegwerpbekers, tissues,
spiegel, rode kleurpotloden, 1 horloge met secondewijzer

Introductie
Om te kijken of kinderen goed hebben gepoetst, kun je een plaktest doen. Hilarisch moment in de klas!
Vertel de kinderen eerst iets over tandplak. Laat de kinderen gewoon thuis hun tandenpoetsen en doe de
proef op school. Alle leerlingen doen de proef zelf. Deel de proef ‘Onder de plak’ uit. De instructie staat op
het proefblad beschreven.

Na de proef
Voer een discussie in de klas. Wie heeft er goed gepoetst? Waarom is tandenpoetsen zo belangrijk? Wat voorkom je als je je tanden poetst?

Proef Zoetekauw of zuurpruim?
Nodig: kopie proef ‘Zoetekauw of zuurpruim’ (zie pagina 43), cola, melk, appelsap, water, thee,
yoghurtdrank, 6 kleine maatbekers, 6 pH-strips, 1 horloge met secondewijzer

Introductie
Als je iets eet of drinkt, proef je wanneer iets zoet of zuur smaakt. Tenminste dat denk je. Maar is dat
wel zo? Met deze proef ontdekken de leerlingen de zuurgraad van cola, melk, appelsap, water, thee en
yoghurtdrank. Vertel de kinderen eerst iets over tanderosie of laat het filmpje zien. Eenmaal afgesleten
glazuur komt niet meer terug.

Achtergrond
De zuurgraad van een product wordt uitgedrukt in een pH-waarde. Die kun je meten met behulp van pHstrips. Dit zijn speciale papiertjes die verkleuren zodra ze met zuren in aanraking komen. De kleur die de strip
krijgt, vergelijk je met de kleuren op het doosje. Dan kun je zien welke pH-waarde iets heeft. Hoe lager de pH
van iets is, hoe slechter dat is voor je gebit. Deel de proef ‘Zoetekauw of zuurpruim’ uit. De instructie staat op
het proefblad beschreven. Twee of drie leerlingen doen samen de proef.
Een pH van 0 - 5,5 is slecht!
Een pH hoger dan 5,5 is goed.
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Proef Fluoride

Proef Spuug zat!?
Nodig: kopie proef ‘Spuug zat!?’ (zie pagina 44 en 45), water, melk, cola, 4 maatbekers, 3 pipets, 4 pH-strips,
1 horloge met secondewijzer

Introductie
Gelukkig hebben we spuug in onze mond. Spuug houdt je mond vochtig en beschermt je tanden tegen zuren.
Daar heeft speeksel, zoals je spuug noemt, wel even de tijd voor nodig. Tijdens de proef meten leerlingen de
zuurgraad van cola met en zonder speeksel, melk en water. Ze ontdekken of er verschillen zijn. Deel de proef
‘Spuug zat!?’ uit. De instructie staat op het proefblad beschreven. De proef doen de leerlingen in twee- of drietallen.

Achtergrond
De zuurgraad wordt uitgedrukt in een pH-waarde. Die kun je meten met behulp van pH-strips. Dit zijn speciale
papiertjes die verkleuren zodra ze met zuren in aanraking komen. De kleur die de strip krijgt, vergelijk je met
de kleuren op het doosje. Dan kun je zien welke pH-waarde iets heeft. Hoe lager de pH van iets is, hoe slechter
dat is voor je gebit.
Een pH van 0 - 5,5 is slecht!
Een pH hoger dan 5,5 is goed.

Proef Tandpasta maken
Nodig: kopie proef ‘Tandpasta’ (zie pagina 46), onderstaande producten (verkrijgbaar bij de drogist,
apotheek of supermarkt)
• glycerol (dat is een vloeibaar goedje, het zorgt ervoor dat de tandpasta niet uitdroogt)
• kleefpasta (dit plakt, mensen met kunsttanden plakken hiermee hun kunstgebit in hun mond)
• water
• pepermuntolie
• sacharine (dit is een zoetstof, zit ook in veel kauwgoms)
• vloeibare zeep (echt waar, neem een soort die niet al te sterk smaakt! De zeep zorgt voor schone tanden)
• krijt (het krijt schuurt je tanden)
• maatbeker of een injectiespuitje (het moet mogelijk zijn om 1 ml af te meten)
• kom, potje met een deksel (om de tandpasta in te bewaren)
• tandenborstel (om de tandpasta uit te proberen)

Introductie
Dacht je dat je met krijt alleen sommen op het bord kon schrijven? Vergeet het!
Als het goed is, schrob je er iedere dag je tanden mee! Ja, je poetst je tanden met ouwe schelpen en fossiele
skeletten! Tijdens de proef gaan de leerlingen zelf tandpasta maken. Deel de proef ‘Tandpasta’ uit. De instructie staat op het proefblad beschreven. De proef doen de leerlingen in twee- of drietallen.

Geef je bek maar een douw
Nodig: pen, papier, woordenboek

Er zijn veel spreekwoorden en gezegden waar mond, bek, bijten of tanden of kiezen in voorkomen. Leg uit
wanneer iets een spreekwoord en wanneer iets een gezegde is. Bespreek onderstaande spreekwoorden en
gezegden. Weten de leerlingen er nog meer? Laat ze noteren op een vel papier. Laat ze de betekenissen
opzoeken in een woordenboek.

34

Spreekwoorden
• Oog om oog, tand om tand
• Met twee monden spreken
• Waar het hart vol van is, loopt de
mond van over		
• Bitter in de mond, maakt het hart gezond • Blaffende honden bijten niet
-

Op gelijke manier terugslaan
Dubbelhartig zijn
Mensen praten graag over de dingen (of mensen)
waar ze van houden
Goede medicijnen hoeven niet lekker te smaken
Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen

Gezegden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met de mond vol tanden staan
Ergens je tanden in zetten
Op zijn tanden bijten
Met lange tanden eten
Je tanden laten zien
Hij praat zijn mond voorbij
Iedereen heeft er de mond van vol
Iemand de mond snoeren
Door de zure appel heen bijten
Met open mond naar iets kijken
Daar valt je mond van open
Iemand een tand trekken
Haar op je tanden hebben
De (vernielende) tand des tijds
Iemand aan de tand voelen
Op je tandvlees lopen
Zijn tanden ergens op stomp bijten
Van je af bijten
Dat kan ik wel in mijn holle kies stoppen
Het voor zijn kiezen krijgen
Lachen als een boer met kiespijn

-

Geen antwoord weten te geven
Zich intensief ergens mee bezighouden
Zich bedwingen
Geen trek hebben
Dreigend laten zien dat je niet bang bent voor de tegenpartij
Hij zegt iets dat hij geheim had moeten houden
Iedereen praat erover
Iemand tegenhouden om te spreken
Iets dat onaangenaam maar noodzakelijk is uitvoeren
Vol verbazing zijn
Daar verbaas je je enorm over
Beetnemen, bedriegen
Goed van je af durven spreken
Hoe groot en stevig ook, uiteindelijk vergaat alles
Iemand ondervragen
Uitgeput zijn
Er machteloos tegenover staan
Scherp antwoorden
Dat is erg weinig
Iets onaangenaams te verwerken krijgen
Zuur lachen

Tandenwoordspel
Nodig: pen, papier

Hoeveel woorden kennen de kinderen waarin het woord tand voorkomt? Laat de kinderen op een vel papier
in 5 minuten zo veel mogelijk woorden opschrijven waarin tand voorkomt. Wie weet de meeste? Zie pagina 36.
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Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. In een spreekwoord wordt
altijd dezelfde tekst gebruikt. Een gezegde is een uitdrukking in een deel van de zin en wordt in een zin verwerkt:
“Zij geeft haar bek ook maar een douw” (zij weet ook niet waar ze het over heeft).

Tandarts
Tandheelkunde
Tandplak
Tandheelkundig
Tandwortel

Tandletsel
Tandeloos
Tandsteen
Tandvlees
Tandenborstel

Tandtechnicus
Tandengeknars
Tandziekte
Tandenknarsen
Tandzijde

Tandhals
Tandzenuw
Tandglazuur
Tandboog

Omstandigheden
Stand

Standaard
Tandem

Maar ook bijvoorbeeld:
Achterstand
Verstandelijk

Hoogstandjes
Tandwiel

Praatjes vullen geen gaatjes
Nodig: kopie van het werkblad ‘Praatjes vullen geen gaatjes’ (zie pagina 47), pen
Om te kijken of de kinderen goed hebben opgelet, kun je de opdracht ‘Praatjes vullen geen gaatjes’ laten doen.
De leerlingen moeten in een tekst woorden invullen op de juiste plaats. Welk woord hoort waar? Deel het
werkblad ‘Praatjes vullen geen gaatjes’ uit. Geef de leerlingen 10 minuten de tijd om de opdracht te maken. Na
afloop kun je de ingevulde tekst door verschillende leerlingen laten voorlezen. Iedereen kijkt zijn eigen werk na.

De juiste volgorde:
1.
2.
3.
4.
5.

gebit
twee keer
ontbijt
binnenkant
buitenkant

6.
7.
8.
9.
10.

bovenop
fluoride
harder
bacteriën
suikers

11.
12.
13.
14.
15.

tandplak
zuren
zuurstoot
gaatje
zuren

16.
17.
18.
19.

tanderosie
eet
drinkt
zeven keer

Afsluiting
Als afsluiting van het project kun je een gebittenquiz doen (zie pagina 37). De quiz bestaat uit tien vragen over
mondverzorging. De quiz kan klassikaal worden gedaan. Kopieer de vragen met de antwoorden. Geef ieder kind
een kopie en laat de vragen maken. Heb je een digitaal schoolbord? Dan kun je de vragen één voor één op het
bord laten verschijnen. De kinderen hoeven dan alleen het nummer van de vraag en de letter van het antwoord
te noteren. De winnaars krijgen een (kleine) prijs, bijvoorbeeld suikervrije kauwgom, een tandenborstel of een
tube tandpasta.
Om er een echte quiz van te maken, verdeel je de kinderen in kleine groepen. Geef elke groep drie vellen. Schrijf
op elk vel een letter: A, B of C. Hiermee kunnen ze de vragen beantwoorden. Geef de kandidaten vijf of tien
seconden bedenktijd. Per vraag steekt ieder groepje kinderen de juiste letter omhoog. De groepjes kinderen kunnen ook zelf vragen bedenken en die aan de andere groepjes stellen. Een ander idee is de vragen te stellen aan
drie ‘experts’ van de groep. Wijs eerst drie ‘experts’ aan of laat de kinderen dat doen. Zet ze bijvoorbeeld vooraan
in de klas. De rest van de kinderen kunnen ook zelf vragen bedenken en aan de ‘experts’ stellen.
De juiste antwoorden zijn: 1B - 2C - 3B - 4A - 5B - 6A - 7C - 8B - 9B - 10C

Andere ideeën voor afsluiting
Je kunt de kinderen aan elkaar een presentatie laten geven. Geef ze voldoende tijd om deze presentatie voor te
bereiden. Ze kunnen de voordracht alleen of met andere kinderen houden. Ook kun je de leerlingen een opstel/
verslag of werkstuk laten schrijven over de mond en/of mondverzorging. Je kunt de vragen van de quiz ook als
toets gebruiken. Kopieer de vragen met de antwoorden. Geef ieder kind een kopie en laat de vragen maken.
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1. Hoe vaak moet je je tanden poetsen?
A
één keer per dag
B
twee keer per dag
C
drie keer per dag
2. Waarom dragen sommige kinderen een beugel?
A
om hun tanden en kiezen te beschermen tijdens het sporten
B
om wittere tanden te krijgen
C
om hun tanden en kiezen recht te zetten
3. Waardoor kunnen tanden en kiezen scheef gaan groeien?
A
doordat je te hard drukt met je tandenborstel
B
door duimzuigen en doordat tanden niet genoeg ruimte hebben in de kaken
C
doordat je een keer op je mond bent gevallen
4. Welke manier van snoepen is het minst slecht voor je gebit?
A
alles in één keer opeten
B
alles ‘s morgens opeten in plaats van ontbijt
C
ieder uur iets zoets eten
5. Wanneer neem je een nieuwe tandenborstel?
A
als de oude geen haar meer heeft
B
na drie maanden of eerder als de haartjes uit elkaar
		
gaan staan
C
als de haartjes uit elkaar staan
6. Hoeveel tanden en kiezen heeft een volwassene?
A
32 tanden en kiezen
B
24 tanden en kiezen
C
14 tanden en kiezen
7. Hoe kun je ervoor zorgen dat je minder gaatjes krijgt?
A
door goed je best te doen op school
B
door de tandarts te vragen of hij minder gaatjes wil boren
C
door 2x per dag te poetsen en niet te vaak iets te eten
		
waar suikers in zitten
8. Waarom zit er eigenlijk fluoride in tandpasta?
A
om tandpasta lekkerder te laten smaken
B
om het glazuur harder te maken waardoor je
		
minder snel gaatjes krijgt
C
om te zorgen dat je gebit mooi wit wordt
9. Hoe vaak per dag mag je maximaal iets eten of drinken?
A
drie keer per dag
B
zeven keer per dag
C
tien keer per dag
10. Wat is tanderosie?
A
het verkleuren van je tanden
B
het witte laagje dat de tandarts op je tanden aanbrengt
C
oplossen van tandglazuur door zuur
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Gebittenquiz

Werkblad Tand is van: ........................................................................................

Werkblad Tand

Vul op de stippellijntjes de juiste woorden in.

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Hou je mond gezond!
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Proef Zuuraanval is van: ................................................................................

suikers eet (ook het zetmeel in brood en macaroni, ook de suikers uit fruit) krijg je een zuuraanval op je tanden. De bacteriën in je mond zetten de suikers uit eten en drinken om in zuren.

Zet de volgende producten klaar:
Rode en groene kleurpotloden, 1 kies van piepschuim, 1 flesje water met een
pipetje, 1 flesje Bisonkitverdunner met een pipetje, tissues.

Aan de slag
Vul eerst jouw eigen voedingskaart in. Wat heb je gisteren gegeten en gedronken? Denk aan je
ontbijt, de ochtendpauze, de grote pauze / middageten, op weg naar huis, thuis, het avondeten, voor het slapengaan. Welk eten/drinken bevat koolhydraten (suikers) en levert een zuuraanval op? Geef aan met rood. Welke producten bevatten geen suikers? Geef aan met groen.

Rolverdeling
• 1 leerling heeft het pipetje met water en houdt de piepschuimkies rechtop vast.
• 1 leerling heeft het pipetje met Bisonkitverdunner en leest de voedingskaart met de meeste
eet-/drinkmomenten voor.

De proef
• 1 leerling leest steeds één eet- of drinkmoment voor en kijkt of het groen of rood is.
• Houd nu de kies rechtop.
• Als het eet- of drinkmoment groen is, laat je een klein druppeltje water op de kies vallen.
• Als het eet- of drinkmoment rood is, laat je een piepklein druppeltje Bisonkitverdunner op de
kies vallen. Wat je nu ziet is een ‘zuuraanval’.

Na de proef
Alles weggooien, schoonmaken onder de kraan en afdrogen. Zorg ervoor dat de flesjes weer goed
dichtzitten.

Hou je mond gezond!
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Proef Zuuraanval

In deze proef zie je wat er gebeurt als er een zuuraanval op je tanden komt. Iedere keer als je

Voedingskaart

Voedingskaart is van: ............................................................................................

		

Eet-/drinkmoment				groen / rood

1 ………………………….…………
2 ………………………….…………
3 ………………………….…………
4 ………………………….…………
5 ………………………….…………
6 ………………………….…………
7 ………………………….…………
8 ………………………….…………
9 ………………………….…………
10

………………………….…………

11

………………………….…………

12

………………………….…………

13

………………………….…………

14

………………………….…………

15 ………………………….…………
Vul in na de proef
Hoeveel groene eet-/drinkmomenten staan erop jouw voedingskaart?
Hoeveel rode eet-/drinkmomenten (‘zuuraanvallen’ dus) staan er op jouw
voedingskaart? 						
Hoe denk je dat je het aantal zuuraanvallen op je tanden kunt verminderen?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Hou je mond gezond!
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Proef Fluoride is van: ............................................................................................
In tandpasta zit fluoride. Fluoride maakt je tandglazuur harder en minder goed oplosbaar in
fluoride aan. Dat doe je met een ei. De schaal van het ei vergelijk je met jouw tandglazuur.
De azijn is zuur en zorgt voor een zuuraanval.

Zet de volgende producten klaar
1 eierdopje, 1 tube elmex Medical Cariësprotectiegel 12,5 mg/g (geneesmiddel,
geen tandpasta), 1 hardgekookt bruin ei, 1 horloge met secondewijzer, 1 flesje
azijn, 1 theeglas, 1 stift, 1 lepel, tissues.

Aan de slag met de proef
•

Vul de eierdop voor driekwart met de fluoridegel.

•

Zet het ei in de eierdop, waardoor het ei voor de helft in de fluoridegel staat.

•

Laat het ei 4 minuten in de eierdop staan, zodat de fluoride goed kan inwerken.

•

Geef met een viltstift aan welke helft van het ei niet in de fluoridegel staat. Zet er
bijvoorbeeld een kruis op.

•

Vul het theeglas half met azijn.

•

Haal het ei uit de eierdop en veeg het teveel aan gel met een tissue af.

•

Laat met een lepel het ei voorzichtig in het glas met azijn zakken. Zorg dat het helemaal
ondergedompeld is. Hoe langer je het ei in de azijn laat liggen hoe duidelijker het wordt.

Met jouw eigen tanden en kiezen gaat het ook zo als in de proef. Fluoride beschermt!

Vul in na de proef
Wat zie je aan het ei aan de kant van de fluoridegel?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Na de proef
Gooi de azijn weg. Alles schoonmaken onder de kraan en afdrogen.

Hou je mond gezond!
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Proef Fluoride

zuur. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Met deze proef toon je de beschermende werking van

Proef Onder de plak

Proef Onder de plak is van: ..............................................................................
Om te kijken of je je tanden goed hebt gepoetst, kun je een plaktest doen. In deze proef ontdek
je of jij ook onder de plak zit en waar die plak dan verstopt zit.

Zet de volgende producten klaar
Tandplakverklikkers, plastic wegwerpbekers, tissues, spiegel,
rode kleurpotloden, 1 horloge met secondewijzer.

Aan de slag met de proef
•

Als de secondewijzer op de 12 staat, stop je 1 tandplakverklikker in je mond en kauw je erop.

•

Verspreid de tandplakverklikker met je tong zoveel mogelijk door je hele mond. Ga met je tong
langs je tanden en kiezen boven en beneden.

•

Na één minuut spuug je de tandplakverklikker voorzichtig in de beker.

•

Veeg je lippen af met een tissue en doe deze in de beker.

•

Bekijk nu je tanden en kiezen in de spiegel.

•

De tandplak die op je tanden en kiezen zit is rood geworden.

•

Maak op tandplakkaart dezelfde tanden en kiezen rood als die in je mond rood zijn.
Na enige tijd verdwijnt de kleurstof vanzelf.

Vul in na de proef
Hoeveel tanden en kiezen zijn er bij jou rood? ...............................................................................

Je poetst je tanden goed als je tanden en kiezen niet rood kleuren.
Waar is het rood?


Langs het randje van het tandvlees



Aan de binnenkant van de kiezen



Aan de buitenkant van de kiezen



Aan de binnenkant van de tanden



Aan de buitenkant van de tanden



Bovenop de kiezen

Op deze plekken moet jij dus beter poetsen!
Na de proef
Alles opruimen. Gooi de bekers met de tissues weg.

Hou je mond gezond!

42

Als je iets eet of drinkt, proef je wanneer iets zoet of zuur smaakt. Maar is dat wel zo? Met deze
proef ontdek je de zuurgraad van cola, melk, appelsap, water, thee en yoghurtdrank.

Achtergrond
De zuurgraad van een product wordt uitgedrukt in een pH-waarde. Die kun je meten met behulp
van pH-strips. Dit zijn speciale papiertjes die verkleuren zodra ze met zuren in aanraking komen. De
kleur die de strip krijgt, vergelijk je met de keuren op het doosje. Dan kun je zien welke pH-waarde
iets heeft. Hoe lager de pH van iets is, hoe slechter dat is voor je gebit.

Een pH van 0 - 5,5 is slecht! Een pH hoger dan 5,5 is goed.
Zet de volgende producten klaar
Cola, melk, appelsap, water, thee, yoghurtdrank, 6 kleine maatbekers, 6 pH-strips,
1 horloge met secondewijzer.

Aan de slag met de proef
•

Schenk de drankjes ieder apart in een maatbeker. Vul ze tot 20 ml.

Meet nu de pH:
•

Dompel in iedere maatbeker een pH-strip (met de gekleurde vlakjes naar beneden).

•

Laat de pH-strips 2 minuten inwerken en haal ze om de beurt eruit om te meten en
op te schrijven.

•

Meet de pH door de kleuren van de pH-strip te vergelijken met die van het doosje.

•

Schrijf de gemeten pH-waarden van de drankjes op.

Na de proef
Schenk de inhoud van de maatbekers weer terug in de goede flesjes. Maak alles schoon en ruim op.

Vul in na de proef			

Zet de dranken in volgorde van oplopende
pH-waarden, dus van laag naar hoog

pH van cola		

...........

..................................................................

pH van appelsap

...........

..................................................................

pH van melk 		

...........

..................................................................

pH van water		

...........

..................................................................

pH van thee 		

...........

..................................................................

pH van yoghurtdrank

...........

..................................................................

Schrijf je antwoorden op een apart vel:
•

Welke drankjes zijn schadelijk voor je tanden?

•

Welke zijn niet schadelijk?

•

Hoe kun je de schade op je tanden zoveel mogelijk voorkomen/beperken?
Hou je mond gezond!
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Proef Zoetekauw of zuurpruimz

Proef Zoetekauw of zuurpruim is van: ......................................................

Proef Spuug zat!? is van: ..........................................................................

Proef Spuug zat!?

Gelukkig hebben we spuug in onze mond. Spuug houdt je mond vochtig en beschermt je tanden
tegen zuren. Daar heeft speeksel, zoals je spuug noemt, wel even de tijd voor nodig. Tijdens de
proef meet je de zuurgraad van cola met en zonder speeksel, melk of water. Zijn er verschillen?

Achtergrond
De zuurgraad wordt uitgedrukt in een pH-waarde. Die kun je meten met behulp van pH-strips. Dit
zijn speciale papiertjes die verkleuren zodra ze met zuren in aanraking komen. De kleur die de strip
krijgt, vergelijk je met de kleuren op het doosje. Dan kun je zien welke pH-waarde iets heeft. Hoe
lager de pH van iets is, hoe slechter dat is voor je gebit.

Een pH van 0 - 5,5 is slecht! Een pH hoger dan 5,5 is goed.
Zet de volgende producten klaar
Water, melk, cola, 4 maatbekers, 3 pipets, 4 pH-strips,1 horloge met secondewijzer.

Aan de slag met de proef
Vang eerst het speeksel op:
• Om genoeg speeksel te hebben moet je 9 x in dezelfde maatbeker spugen. Doe dit om de 20
seconden. Je klasgenoot houdt de tijd bij en jij spuugt op zijn of haar teken al het speeksel dat je
in je mond hebt, zonder te knoeien, in één maatbeker.
• Dompel in de maatbeker met speeksel een pH-strip twee seconden helemaal onder.
• Haal de pH-strip er uit, meet en schrijf de pH-waarde op.

Vul de andere maatbekers:
• Vul 1 maatbeker tot 20 ml met cola.
• Vul met een schone pipet een maatbeker met 5 ml water.
• Vul met een schone pipet een maatbeker met 5 ml melk.
In de proef zoetekauw of zuurpruim heb je gemeten wat de pH-waarde is van water, cola en melk.
Schrijf deze waarden over. Als je deze waarden nog niet hebt, meet deze dan ook met een pH-strip,
zoals je dit met het speeksel hebt gedaan. Je laat de pH-strip er nu 2 minuten in staan.

Mengen: let op!
•

Neem een pipet, zuig het vol met cola en doe de inhoud van deze pipet bij het speeksel.

•

Vul de pipet weer met cola en doe het nu bij het water.

•

Doe een pipet met cola bij de melk.

•

Schud elke maatbeker even voorzichtig.

•

Dompel in de gemengde maatbekers een pH-strip helemaal onder gedurende 2 minuten.
Haal de pH-strip er uit, meet en schrijf de pH-waarden op.

Hou je mond gezond!
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Vul in na de proef

pH van speeksel
pH van cola
pH van melk
pH van water

Cola met toevoegingen
pH van de cola met speeksel
pH van de cola met melk
pH van de cola met water

In deze proef is cola zonder toevoeging voor onze tanden
schadelijk
niet schadelijk

In deze proef is cola met speeksel voor onze tanden
schadelijk
niet schadelijk

Na de proef
De inhoud van de maatbekers weggooien. Alles schoonmaken en droogmaken.

Hou je mond gezond!
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Antwoordvel Proef Spuug zat!?

Antwoordvel Proef Spuug zat!? is van: ......................................................

Proef Tandpasta is van: ..................................................................

Proef Tandpasta

Dacht je dat je met krijt alleen sommen op het bord kon schrijven? Vergeet het!
Als het goed is, schrob je er iedere dag je tanden mee! Ja, je poetst je tanden met oude
schelpen en fossiele skeletten!
Tijdens deze proef ga je zelf tandpasta maken.

Zet de volgende producten klaar
•

glycerol (dat is een vloeibaar goedje, het zorgt ervoor dat de tandpasta niet uitdroogt)

•

kleefpasta (dit plakt, mensen met kunsttanden plakken hiermee hun kunstgebit in hun mond)

•

water

•

pepermuntolie

•

sacharine (dit is een zoetstof, zit ook in veel kauwgoms)

•

vloeibare zeep (echt waar, neem een soort die niet al te sterk smaakt! De zeep zorgt voor
schone tanden)

•

krijt (het krijt schuurt je tanden)

•

maatbeker of een injectiespuitje (het moet mogelijk zijn om 1 ml af te meten)

•

kom

•

potje met een deksel (om de tandpasta in te bewaren)

•

tandenborstel (om de tandpasta uit te proberen)

Aan de slag
1. Meet met een maatbeker 15 ml glycerol af.
2. Doe de glycerol in de kom.
3. Voeg een halve afgestreken theelepel kleefpasta toe aan de glycerol
(dat is dus maar een heel klein beetje!).
4. Meet 25 ml water af in de maatbeker en roer dit door het mengsel.
5. Doe er 4 druppels pepermuntolie bij.
6. Roer alles goed door en doe er 3 mespuntjes sacharine bij.
7. Meet heel zorgvuldig 3 ml vloeibare zeep af en roer dit door het mengsel.
8. Voeg tot slot 7 theelepels krijt toe. Goed roeren. Je mag krijt blijven toevoegen tot het een 		
gladde massa is. Het krijt wordt erin gedaan om de tanden goed te schuren en het maakt 		
de pasta wat dikker.
9. Schep de tandpasta uit de kom in het potje en poetsen maar!

Na de proef
De inhoud van de maatbekers weggooien. Alles schoonmaken en droogmaken.

Hou je mond gezond!
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Heb jij goed opgelet? Weet jij welk woord waar hoort? Vul onderstaande tekst in.

zuurstoot

Het ........................... is belangrijk om te bijten, kauwen, slikken en praten. Het is belangrijk dat je je tanden gezond houdt.

tanderosie

Daarom moet je ........................... per dag je tanden poetsen.

tandplak

Een keer na het ........................... en een keer voordat je naar
bed gaat. Als je in een vaste volgorde poetst, sla je geen plekjes over. Een makkelijke ezelsbrug is poetsen volgens de 3 B’s:

Werkblad Praatjes vullen geen gaatjes

Werkblad Praatjes vullen geen gaatjes is van: ....................................

zeven keer

..........................., ........................... en ........................... Om je

gaatje

tanden te poetsen gebruik je fluoridetandpasta en een tandenborstel met zachte haren. ........................... is een natuurlijke
stof. Het maakt het tandglazuur ........................... en daardoor

gebit

drinkt

minder goed oplosbaar door zuur.
In iedere mond zitten een heleboel ........................... Ze

fluoride

voeden zich met de ........................... uit je eten en drinken.

zuren

De bacteriën scheiden een kleverig laagje af op je tanden dat
je maar moeilijk kunt zien: ............................ De bacteriën in de
tandplak zetten de suikers in de mond om in ...........................

suikers

Ze veroorzaken daarmee een ........................... op de tanden.

bovenop

Als de tand onvoldoende tijd krijgt om zich te herstellen, zal
de zuuraanval het tandglazuur oplossen. Dan ontstaat een

eet

............................
In veel eten en drinken zijn behalve suikers ook

twee keer

twee keer

........................... verwerkt. Je proeft ze niet, want de zoete
smaak overheerst. Als je veel van deze producten neemt, kun
je ........................... krijgen. Tanderosie is het oplossen van het

bacteriën

tandglazuur door zuurinwerking. Eenmaal weggesleten tand-

harder

glazuur komt niet meer terug. Om het risico op gaatjes en
tanderosie te beperken moet je de aantal keren dat je
........................... en ........................... beperken tot maximaal

buitenkant

........................... per dag.

ontbijt
Hou je mond gezond!
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binnenkant

