Bijlage activiteit 2 Malaria, Boek 7 Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Voorspellen
Wat denk je dat er gebeurt als je niest zonder je hand voor je mond?

________________________________________________________________
Wat denk je dat er gebeurt als je niest met je hand voor je mond?

________________________________________________________________
En met de zakdoek?

________________________________________________________________

Wat stel ik vast?
Hoe ver verspreiden de ‘niesbuien’ zich?
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Niezen met hand voor de mond
1. Vooraf heb je een voorspelling gedaan wat er zou gebeuren. Wat gebeurde er in werkelijkheid?
(Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Niezen met zakdoek voor de mond
2. Ook hiervoor heb je vooraf een voorspelling gedaan. Wat gebeurde er in werkelijkheid?
(Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Conclusie en discussie
1. Wat is het verschil tussen griep en mazelen?
________________________________________________________________________________
2. Wat zou dit betekenen voor de besmettelijkheid van ziektes?
________________________________________________________________________________
3. Wat gebeurt er als je je handen niet wast nadat je erin geniesd hebt?
________________________________________________________________________________
4. Wat zou je kunnen doen met een papieren zakdoekje waar je in geniesd hebt?
________________________________________________________________________________
5. Wat kun je het beste doen om de verspreiding van infecties te voorkomen: niezen in je hand of in
een zakdoek? Waarom?
________________________________________________________________________________
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