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Proeven met je neus 

In de lucht zweven een heleboel kleine deeltjes. Als je die kleine deeltjes inademt, komen die 
deeltjes in je neus. In je neus zitten een heleboel kleine reukhaartjes. Kijk maar eens met een 
spiegeltje in je neus. Die reukontvangers geven een seintjes door aan je hersenen. Die weten 
dan dat je een geurtje ruikt. Je neus is dus heel belangrijk. Geuren waarschuwen je bijvoorbeeld 
voor gevaarlijke stoffen of bedorven voedsel. Wist je dat je ook eet met je neus? Voer dit 
proefje maar eens bij iemand uit!  

Laat je vriend zijn neus dichtknijpen en zijn mond openen. Leg een stukje chocola in zijn mond 

en vraag wat hij proeft. Nu mag hij zijn neus weer open laten. Houd een ui onder zijn neus en 

stop tegelijkertijd een stukje chocola in zijn mond. Vraag wat hij proeft.  

Houd daarna een stukje chocola onder zijn neus en stopt dit ook in zijn  

mond.  Vraag wat hij proeft. Wat vertellen deze resultaten jou?  
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Wat ruik ik? 

Je hersenen onthouden de geuren die je ooit al eens hebt geroken. De eerste keer dat je een 

nieuwe geur ruikt, is de geur heel sterk en hierdoor slaan je hersenen deze geur gelijk op. Je 

onthoudt een geur beter als je weet waar de geur vandaan komt.  

Het is leuk om dit een keer te testen.  

 

Stop in plastic bakjes verschillende dingen die een geur hebben. 

Bijvoorbeeld: chocolade, kaas, tandpasta of zeep. Bedek de bakjes 

met een stuk papier, zodat je niet kunt zien wat er in zit. Beweeg 

de bakjes door elkaar en ruik dan aan de bakjes. Welke geur kan je 

herkennen? Vraag ook eens aan een ander of hij de geuren kan 

raden.  
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Verkouden 

Wanneer je verkouden bent blokkeert je neus. Geuren kunnen dan niet meer door je neus en 

hierdoor kan je niks meer ruiken. Je vindt het vast niet erg dat je de vieze geurtjes dan niet meer 

kan ruiken! Soms heb je ook niet zo trek in eten, want de lekkere geurtjes ruik je ook niet meer! 

Een verstopte neus is erg vervelend want het ademen gaat dan ook veel moeilijker. Je moet dan 

door je mond ademen om toch lucht binnen te krijgen. Kinderen met astma hebben dit 

probleem wel vaker. Zij krijgen medicijnen zodat ze niet zo benauwd worden. Misschien heb je 

wel eens zo’n pufje gezien.  

Wil je weten hoe het voelt om weinig lucht te krijgen?  

Pak een rietje en probeer eens zo lang mogelijk door een rietje te  

ademen. Dit is misschien niet zo moeilijk, maar doe dan eens je  

neus dicht! Hoe gaat het ademen nu?  

 

 

 

 

                                                               

 

                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

                       

 

                                 

Kaartenbak Natuur - De zintuigen  Ideeën verzameld door Linda van de Weerd 

 

Parfum 

Mensen vinden het niet lekker als iemand vies ruikt. Natuurlijk zorg je er voor dat je schoon 

ruikt, maar je kunt ook nog lekker ruiken door een geurtje op te doen. In de winkel kan je heel 

veel soorten parfums en deodorant kopen. Misschien gebruik je zelf ook wel een geurtje!  

Het is natuurlijk ook erg leuk als je kamer lekker ruikt. Je kunt een beetje parfum in de lucht 

spuiten, maar je kunt ook zelf een geurtje maken.  

 

Ga naar buiten en vraag of je bloemen mag plukken die lekker 

ruiken. Leg de bloemen tussen een stuk papier en stop het in een 

boek, zodat ze goed kunnen drogen. Stop dan alle bloemen in een 

pot en zet deze in je kamer. De pot met bloemen zorgt voor een 

heerlijke geur in je kamer! 

 

 

 

                                                               

 

                     

                 


