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TEC time
Waarmee kun je iets vertellen?

Hoofddoel
-

Een cd-speler, een videorecorder, een
zakrekenmachine, een pc ... zelf kunnen
bedienen. WO (6.8/2)

Bijkomende doelen
-

-

Bij technische realisaties uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek kunnen
aangeven dat ze nuttig, gevaarlijk en/of
schadelijk kunnen zijn. (6.18/4.1)
Kritisch kijken naar een zelfgemaakt
product. (WO 6.15)

Materiaal
Verschillende soorten van:
- computers (internet)
- gsm’s
- kranten
- radio’s
- telefoontoestellen
- tv’s
- ...

Ter voorbereiding
-

Breng een aantal kranten mee.
Laat de kinderen kijken naar een kinderjournaal op tv.
Beluister een lied op de radio.
Laat de kleuters, voor je aan de slag gaat, vrij vertellen wat ze al weten over al die
voorwerpen.
Maak pictogrammen om een computer veilig op te starten en om de hulp van de leid-st-er in
te roepen.

Aan de slag

-

Onderzoek en bespreek hoe je een cassetterecorder, camcorder, internet, krant, radio,
televisie ... gebruikt.

-

Vergelijk de verschillende soorten communicatiemiddelen ... en in welke situaties ze worden
gebruikt.

-

Laat kleuters omgaan met elk van die voorwerpen en toestellen.

In de kring

Plaats elk toestel eens in 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?

-

Hoe gebruik je het?

-

Uit welke delen bestaat ... ?

-

Waarvoor dient dat (onderdeel)?

-

Wanneer gebruik je het?

-

Waarvoor gebruik je het?

-

Wat kies je best om … ?

-

Hoe zou je … (probleem) … best oplossen?

?

Observeer de kleuters tijdens het zelfstandig spelen met behulp van volgende vragen.
Wie is bereid veilig te werken met … ?
Wie is bereid zorgzaam te werken met … ?
Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over
communicatie?
Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over
communicatie?
Laat de kleuters een radiobericht van een interview uitzenden.
Laat de kleuters een klassenkrant opstellen (eventueel met gebruik van internet).
Laat de kleuters een reportage maken met behulp van een camera of digitaal
fototoestel.

