
Mengsels: Figurix 

 
Vorm:  

- Synthesespel: dit spel kan gespeeld worden nadat de theorie van mengsels gezien is.  
 
 

Leerplan: 
 ASO: 
1u,2u/week 

- Mengsels uit de leefwereld begrijpen als een verzameling van zuivere stoffen, met gegeven 
of waarneembare eigenschappen van deze zuivere stoffen 

 - Enkele typische voorbeelden van homogene en heterogene mengsels uit de leefwereld  
 kunnen onderscheiden en benoemen als oplossing, emulsie of suspensie 
 
 TSO:  
1u,2u,4u/week 

- De begrippen 'homogene mengsels' en 'heterogene mengsels' omschrijven en in  
duidelijke gevallen herkennen. (Soorten mengsels) 

 
 

Doel:  
Verschillende mengsels uit het dagelijkse leven herkennen. 
 
 

Materiaal: 
- 3 dobbelstenen 
 * Dobbelsteen 1: Homogeen (hom.) of heterogeen (het.) mengsel 
 * Dobbelsteen 2: Soort mengsel 

VV  Vast - Vast 

VVl  Vast - Vloeibaar 

VG  Vast - Gas 

VlVl  Vloeibaar - Vloeibaar 

VlG Vloeibaar - Gas 

GG  Gas - Gas 

 * Dobbelsteen 3: Kleur (rood, groen, geel, blauw, paars en oranje) 
- 6 speelborden 
- 36 fiches in 6 verschillende kleuren 

 

Tijd:  
15-20min 

Aantal spelers: 
2 - 6 spelers 
 
 
 

Instructie spel: 
* Voorbereiding:  
 - Leg de speelborden in een willekeurige volgorde op tafel in de vorm van een rechthoek. 



 - Iedere speler krijgt 6 fiches van dezelfde kleur.  
 
* Spel 
 - Elke speler gooit om de beurt met alle 3 de dobbelstenen tegelijk.  
 - Op de 3 dobbelstenen zie je telkens 3 symbolen (Hom./Het., VV/VVl/VG/VlG/VlV/GG, kleur). 

Deze 3 symbolen vormen samen een combinatie die op de speelborden slechts éénmaal is 
 afgebeeld in de vorm van een voorbeeld van dat mengsel. 
 

- Wie als eerste de combinatie heeft gevonden, legt zo snel mogelijk een fiche van zijn kleur  
op de combinatie. Wanneer je een fiche op een ander veld gelegd hebt, of net na een andere  
speler was, moet je je fiche terugnemen. 
(Het is mogelijk dat een combinatie meerdere keren wordt gegooid, dan kunnen er meerdere 
fiches op een combinatie worden gelegd) 

 
- De volgende speler gooit opnieuw en weer probeert iedere speler als eerste de juiste  
combinatie op het speelbord te vinden.  
 

* Winnaar 
- Wie als eerste al zijn 6 fiches kwijt is, heeft gewonnen.  

 
 

Oplossing spel: 
 

Heterogene mengsels 
 

 

Vast + Vast:   Kiezel 

 
Vast + Vloeibaar:  Modder 

 
Vast + Gas:   Ballon 

 
Vloeibaar + Vloeibaar:  Olie + Water 

 



Vloeibaar + Gas:  Zeepbel 

 
Gas + gas:   Chloorgas + lucht 

 
 

Homogene mengsels 
 

 

Vast + Vast:   Messing 

 
Vast + Vloeibaar:  Inkt 

 
Vast + Gas:   Puimsteen 

 
Vloeibaar + Vloeibaar:  Jenever 

 
Vloeibaar + Gas:  Spuitwater 

 



Gas + gas:   Lucht 

 
 

Hoe maken? 
 - Het spelbord kan je afdrukken van bijgevoegde cd.  

Je kan dit ook zelf maken door afbeeldingen van verschillende soorten mengsels te zoeken en 
deze op gekleurde cirkels te plakken. 

 
- De dobbelstenen kan je ook zelf maken, door een houten blokje een beetje af te ronden  
aan de hoeken. Het is ook mogelijk om gewone dobbelstenen te gebruiken,maar dit maakt 
het spel een stuk moeilijker. Je gebruikt best 3 verschillende kleuren van dobbelstenen. Dit 
maakt het éénvoudiger om de dobbelstenen uit elkaar te houden. Hierbij moet je wel de 
nodige afspraken maken met de leerlingen.  
 Bijvoorbeeld: 
 * Dobbelsteen 1: Homogeen (hom.) of heterogeen (het.) mengsel 
  → 1,3,5 gooien is een heterogeen mengsel, 2,4,6 gooien is een homogeen  
  mengsel 
 * Dobbelsteen 2: Soort mengsel 

VV  Vast - Vast 1 gooien 

VVl  Vast - Vloeibaar 2 gooien 

VG  Vast - Gas 3 gooien 

VlVl  Vloeibaar - Vloeibaar 4 gooien 

VlG Vloeibaar - Gas 5 gooien 

GG  Gas - Gas 6 gooien 

 * Dobbelsteen 3: Kleur (rood, groen, geel, blauw, paars en oranje) 

Rood 1 gooien 

Groen 2 gooien 

Geel 3 gooien 

Blauw 4 gooien 

Paars 5 gooien 

Oranje 6 gooien 

 
 - Fiches kan je zelf maken uit gekleurd papier of door kleine houten schijfjes te verven in  
 verschillende kleuren. 
 


