TEC time
L

1, 2, 3

Level

Wat is textiel ?

Dit heb je nodig :
oud hemd, blouse, broek of kleed
schaar
lapjes wol (sjaal, muts,…)
lapjes katoen
lapjes leder of zeemvel
lapjes vilt
vergrootglas
woordkaartjes

1

2

Neem een oude T-shirt en een schaar.
Knip de draden los die de delen aan elkaar houden.
Leg de delen open naast elkaar.

Neem een lapje wol, een lapje katoen, een lapje leder en een lapje vilt.
Schrijf bij elk lapje op een kaartje de naam van het lapje.

Zet de naamkaartjes
bij het juiste stukje textiel !

M

H

1

3

Neem een lapje wol (sjaal, muts…) en zoek het einde van de draad.
Maak die los en trek aan de draad. Rol de draad op in een bolletje.
Knip van de draad een stuk af zo lang als je liniaal.
Draai aan die draad in één richting totdat…
Neem nu een ander stuk draad zo lang als je liniaal.
Draai eraan in de andere richting totdat…

4

Neem een lapje katoen en maak, indien nodig,
met de schaarpunt de zoom los.
Kijk door het vergrootglas naar de zijkanten van het lapje.
Trek aan de draadjes…
tot er geen lapje meer is maar alleen nog…

5

Neem een lapje leder of zeemvel. Knip een stuk leder uit.
Bekijk met het vergrootglas het lapje leder. En nu?

6

Neem een lapje vilt.
Bekijk met het vergrootglas het lapje.

?

Neem het bolletje wol en knip er 20 stukjes
touw van af. Maak de touwtjes nat en wrijf erop.
Wat gebeurt er?

Geef één naam aan al die voorwerpen samen.
Bij welke lapjes behoren de kleren die je aan hebt?

Je kent de namen van al de voorwerpen die je hebt onderzocht.
Je kunt de onderdelen van het kledingstuk aanwijzen en benoemen.
Je kunt vertellen wat jij allemaal hebt gedaan en geleerd.
Je kunt vertellen hoe het samen werken is verlopen.

