Level

1, 2, 3

TEC time
Een hoge toren?

Hoofddoel
-

Ideeën kunnen bedenken voor een
eenvoudige technische realisatie.
(WO 6.12/1)

Bijkomende doelen
-

Een eenvoudig visueel voorgesteld plan
zelfstandig kunnen uitvoeren. (6.13/1)
Zich bereid tonen om veilig om te gaan met
materialen en gereedschap van de klas.
(WO 6.13/2)
Gebruik kunnen maken van hun kennis over
en vaardigheden in techniek om een
bereiding te maken en een constructie uit
elkaar te halen of in elkaar te zetten.
(WO 6.14)

Materiaal
Constructiematerialen uit de klas: duplo, houten blokken …
Wegwerpmateriaal/verbruiksmateriaal: doppen, doosjes, karton, keukenrolletjes, knijpers, kurken,
latjes, papier, rietjes, satéprikkers, stokjes …

Ter voorbereiding

-

Maak een keuze uit het materiaal en bied niet te veel materiaal in één keer aan.
Zorg ervoor dat de kleuters vooraf reeds in de speelhoek hebben kunnen exploreren met het
materiaal.
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.
Zorg eventueel voor foto's/ tekeningen die de opdrachten visualiseren.

Aan de slag
-

Verzamel de in de klas aanwezige constructiematerialen en neem constructies die
gebouwd werden door de kleuters als voorbeeld (toren, huis, auto ...).
Bespreek en vergelijk de verschillende constructiematerialen wat kleuters er (niet) mee
kunnen doen.
Bezorg de kleuters verschillende stappenplannen over torens en laat ze deze uitvoeren
met behulp van de verschillende aanwezige constructiematerialen. Bespreek de
verschillende verbindingswijzen.
Geef ook eens de opdracht om een hoge toren te maken met doosjes, doppen, karton,
knijpers, kurken, latjes, papier, rietjes, satéprikkers, stokjes ...
Laat de kleuters een stappenplan volgen om een hoge toren te bouwen, te plooien, te
plakken ... Bepaal de vooropgestelde eisen: creatief, sterk, hoog ... Bespreek met de
kleuters de mogelijke verbindingen van het materiaal.

In de kring

Zet telkens een toren die een kleuter maakte, in het
midden en bespreek die aan de hand van deze
vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?

-

Uit welke delen bestaat … ?

-

Waarvoor dient dat (onderdeel)?

-

Wat gebeurt er als ik met … (dat onderdeel) iets
doe/ iets wijzig?

-

Hoe gebruik je het?

-

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 en gebruik hiervoor volgende vragen.
- Wie is bereid veilig te werken met … ?
- Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over het bouwen
van een toren?
- Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over het
bouwen van een toren?
Bouw een tentoonstelling met de gemaakte constructies en nodig de ouders uit.

