TECHNOLOGISCHE OPVOEDING
LEERKRACHTENFICHE
Thema: Water

Doel / ET
en OD

Onderwerp : Drijven of zinken.
Uitleennummer in de school:
Uitleennummer bij BOBOT:

OD W.O. 1.5 / 2.5 / 3.3 / 3.10 / 5.4
OD Ned. 1.3 / 2.4 / 2.5 / 3.2 / 5.3
LP 0.5 / 0.9 / 0.10 / 0.11 / 0.15 / 4.2 /

Doelgroep: ok

Timing: 2 lestijd(en)

Mogelijke thema`s: water, vakantie, boten,

Zelf klaarzetten of voor zorgen:
De bakken reeds vullen met water
en klaarzetten in de groepjes.

In de technodoos:
Drijvende en zinkende
voorwerpen.

Opgelet voor:
Wijs de lln erop dat een aantal voorwerpen onveilig zijn indien ze in
aanraking komen met water: lamp, elektrische toestellen … . Bespreek
ook met de lln dat er materialen zijn die beschadigd worden als je ze in
het water legt : boeken, cd’s, …
Werkvorm:
voorstel CLIM (vb : per drie een materiaalbeheerder, een
verslaggever en iemand die hulp van de lkr mag vragen)
1: Klassikaal moment : aanbrengen van de probleemstelling.
Breng de begrippen drijven en zinken aan dmv een voorbeeld :
een stukje hout en een steen.
2: In groepjes voorspellen welke materialen drijven of zinken.
Werkblad 1. De lln knippen de prentjes uit en leggen (nog niet
lijmen!) de prentjes onder de zinkende of drijvende boot . De lln
overleggen dit samen.
3: Doefiche 1: de lln verzamelen het nodige materiaal
De lln proberen uit welke materialen drijven of zinken. Ze
vergelijken hun bevindingen met de voorspelling.
Verdere info: Surf naar www.ontdekplek.nl en klik in het menu op
EncyclopeDoe. Bij de letter D vind je onder de rubriek ‘drijven en
zinken’ nog vele proefjes.
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Lesverloop Probleemstelling:
Welke voorwerpen blijven drijven?
Welke voorwerpen zinken?

Bijkomende info per stap op de werkfiche:
1. Per groepje verzamelen de lln de nodige materialen op doefiche 1.
Deze liggen vooraan in de klas klaar.
2. De lln ontdekken welke voorwerpen drijven en welke zinken.
3. Werkblad 1 wordt opgelost.
4. De materialen op doefiche 2 worden verzameld.
5. Uitproberen wat drijft en wat zinkt.
6. Werkblad 2 oplossen.
Afspraken:
1. Bespreek bij de start van de les enkele regels voor het werken met
een waterbak : - doe voorzichtig, gooi de voorwerpen niet in het water
- gooi niet alles gelijk in het water
- probeer het water in de bak te houden
2. Lln. die eerder klaar zijn, mogen in de klas spulletjes zoeken
waarmee ze mogen experimenteren. De lln. moeten steeds jouw
goedkeuring vragen alvorens ze een voorwerp in het water leggen!
Nabespreking experiment:
Welke voorwerpen blijven drijven?
Welke voorwerpen zinken?
Welke voorwerpen waren verkeerd voorspeld?
Soms hebben de kinderen verschillende resultaten op het werkblad.
Bespreek dit ook even. Voorbeeld : een blokje lego drijft, maar als het
ondersteboven in het water ligt, vult het zich met water en zinkt het.

OK
Doefiche

Drijven of zinken ? (1)

HAND EN

uit de mouwen !

?

OK
Doefiche

Drijven of zinken ? (2)

HAND EN

uit de mouwen !

?

OK
Werkblad

Drijven of zinken ? (1)

HAND EN

uit de mouwen !

OK
Werkblad

Drijven of zinken ? (1)

HAND EN

uit de mouwen !

OK
Werkblad

Drijven of zinken ? (2)

HAND EN

uit de mouwen !

OK
Werkblad

Drijven of zinken ? (2)

HAND EN

uit de mouwen !

