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TEC time
Gsm en fototoestel!

Hoofddoel
Inzien dat in hun omgeving verschillende
informatieverwerkende toestellen
voorkomen, waarvan ze er zelf enkele
kunnen instellen en/of bedienen.
(WO 6.8)

Bijkomende doelen
-

Kunnen aantonen dat een product uit
verschillende onderdelen bestaat of kan
bestaan. (WO 6.6/3)
Technische realisaties uit verschillende
toepassingsgebieden kunnen gebruiken.
(WO 6.18/1)

Materiaal
Verschillende soorten:
- adapters
- batterijen
- digitale fototoestellen
- gsm’s
- mechanische of elektrische telefoonboeken
- telefoonklappers
- telefoontoestellen
- ...

Ter voorbereiding
-

Laat de kleuters met het materiaal ‘spelen’ of het uitproberen.
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.
Maak op voorhand enkele foto’s van de kinderen met je gsm en sla ze op in je klascomputer.

Aan de slag
-

-

Laat de kinderen onderzoeken hoe je de gsm opendoet (schuiven, openklappen), op welke
manier je de gsm kunt gebruiken (touchscreen, drukknoppen).
Laat de kleuters de functies van de gsm uitproberen: bellen, foto's maken, spelletjes spelen,
sms-en, geheugen voor telefoonnummers … Werk eventueel met pictogrammen om de
kleuters bepaalde functies van de gsm te leren gebruiken. (beltoon veranderen,
geluidsterkte wijzigen, sms intikken en versturen ...)
Onderzoek hoe een gsm werkt.
Bespreek ook de veiligheid: gsm-gebruik, gsm-mast ...
Vergelijk de mogelijkheden van een digitaal fototoestel met die van een gsm.
Vergelijk een digitaal fototoestel voor kinderen met dat voor volwassenen.
Geef de kinderen de opdracht om enkele foto's te maken me het digitale fototoestel.
Onderzoek hoe een digitaal fototoestel werkt.

In de kring

Plaats elke toestel eens in het midden van de kring en
bespreek het aan de hand van deze vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/
kunststof/metaal?
Uit welke delen bestaat … ?
Hoe gebruik je het?
Uit welke delen bestaat ... ?
Waarvoor dient dat (onderdeel)?
Wat gebeurt er als ik met “dat onderdeel” iets
doe?
Wanneer gebruik je het?
Waarvoor gebruik je het?
Wat kies je best om … ?
Hoe zou je … (probleem) … best oplossen?
Waarmee kan je best … (probleem) … oplossen?

?

Observeer de kleuters met deze vragen tijdens hun zelfstandig spel.
Wie is bereid veilig te werken met … ?
Wie is bereid zorgzaam te werken met … ?
Wie toont een explorerende aanpak om m eer te weten te komen over gsm en
fototoestel?
Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over gsm en
fototoestel?
Geef je kleuters volgende opdrachten:
Oefen het eigen telefoonnummer van thuis en bel eens.
Sla een nummer op in een gsm.
Maak een foto met de gsm of het digitaal fototoestel. Sla de foto op in de computer
van de klas met behulp van een stappenplan.
Bewerk een foto.

