
Jonathan Online – Speelclub vs. Corona: Week 8 

Opdracht 1: binnen de minuut 

Het doel van dit spelletje is om de volgende opdrachten allemaal binnen 1 minuut uit te voeren. Voor 

elke opdracht heb je dus een minuut de tijd. 

• Een kaars uitblazen met neus 

• 5 pingpongballetjes in een beker “pongen” 

• 3 bekers omwippen 

• Kaartenhuis bouwen van 3 verdiepen 

• Je schoenen en sokken uitdoen en weer aandoen 

• Verwissel twee kledingstukken met iemand anders 

• Loop met een lepel en een knikker van de trap 

• Een boom knuffelen 

• 10 keer op en af een stoel staan 

• Een mier vinden 

• Je nagels lakken 

• Een verfdruppel met een rietje van het blad blazen 

• Lepel in een beker katapulteren 

• Kaarten per soort leggen (koning bij koning, azen bij azen….) 

• Ballon opblazen en zoveel mogelijk bekers omverblazen 

• 3 ballonnen in de lucht houden 

• Laat een ballon ontploffen zonder je handen te gebruiken  

• Domino maken met zo veel mogelijk blokken of andere voorwerpen 

• Kaartspel van fles blazen en de laatste kaart moet blijven liggen 

• Portret maken van je mama of papa, broer of zus 

• 10 toertjes om je vinger draaien en 5 keer koprol doen 

• Eigeel van eiwit scheiden 

• 5 stiften van de ene tafel naar de andere brengen met je lip en neus 

  



Opdracht 2: een ballon zichzelf laten opblazen 

Hiervoor heb je een beetje materiaal nodig: 

• Bakpoeder of baksoda 

• Azijn 

• Een lege fles 

• Een ballon 

En dit moet je doen om de ballon zichzelf te laten opblazen: 

1. Doe een beetje azijn in de lege fles (een bodempje is voldoende) 

2. Doe bakpoeder of baksoda in de ballon 

3. Zet de ballon over de fles 

4. Kap de ballon leeg in de fles 

5. Wachten       

Hoe je dit juist moet doen kan je ook terugvinden in volgend filmpje van Technopolis: 

https://www.youtube.com/watch?v=u98CTRaNb-g 

Vind je proefjes als deze leuk? Je kan heel veel andere proefjes terugvinden op de website van 

Technopolis, veel van deze proefjes kan je zelf doen met materiaal dat je thuis kan vinden. 

https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/proefjes/bezoekers 
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https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/proefjes/bezoekers

