Level

1, 2, 3

TEC time
Hallo, hallo! Wie heb ik aan de lijn?

Hoofddoel
-

Technische realisaties uit verschillende
toepassingsgebieden kunnen gebruiken.
(WO 6.18/1)

Bijkomende doelen
-

Meer willen te weten te komen over de
wereld in al z’n dimensies, hier en elders,
vroeger en nu. (WO 0.1/2)
Inzien dat producten worden gemaakt
volgens bepaalde technische principes.
(WO 6.6/1)

Materiaal
Verschillende soorten:
- adapters
- gsm’s (echte en speelgoed)
- telefoonklappers
- telefoontoestellen
- toeters
- ...

Ter voorbereiding
-

Laat plots een telefoontoestel/gsm rinkelen.
Laat de kleuters naar elkaar bellen en gesprekken voeren in de speelhoek.
Laat de kleuters, voor je aan de slag gaat, vrij vertellen wat ze er allemaal over weten.
Als de kleuters zelf initiatieven nemen, ga je daar natuurlijk op in maar je houdt in het oog dat
het technisch aspect zoals geformuleerd in de doelstellingen, ook zeker aan bod kan komen.
Oefen met stemgebruik aan de telefoon: fluisteren, roepen, gewoon praten.

Aan de slag

-

Laat de kinderen ervaren op welke manier ze berichten kunnen overbrengen naar de
andere kinderen. (gebaren, roepen, door toeter spreken ...)
Laat ze ervaren dat er toestellen bestaan om berichten over te brengen.
Laat de kleuters omgaan met een echte telefoon: telefoonnummer indrukken, opnemen,
inhaken, vertellen ...
Geef de kleuters de opdracht om te telefoneren naar ... en laat ze zoveel mogelijk zelf
werken aan de hand van foto’s / tekeningen.
Bespreek met de kleuters de onderdelen van een telefoontoestel en de functie van de
onderdelen. (verschillend geluid, display verandert ...)
Laat ze ontdekken dat elk knopje een eigen functie heeft bij een gms, een vaste en
draagbare telefoon.

In de kring
Plaats een gsm en een telefoon in het midden van de
kring en bespreek die twee voorwerpen met behulp
van vragen als:
-

Wat is het? Hoe heet het?

-

Is … gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/
kunststof/metaal?

-

Hoe gebruik je het?

-

Wanneer gebruik je het?

-

Waarvoor gebruik je het?

-

Wat kies je best om … ?

?

-

Observeer tijdens het zelfstandig spelen:
Wie is bereid veilig te werken met …?
Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over een gsm en
een telefoontoestel?

Ontwerp een toestel waarmee je een boodschap kunt overbrengen naar iemand en
maak het!

