Level

1, 2, 3

TEC time
Wat zit er in die tas?

Hoofddoel
-

Kunnen groeperen volgens
gemeenschappelijke kenmerken of
eigenschappen. (WO 0.14/4)

Bijkomende doelen

-

Zich zo zich zo verstaanbaar mogelijk
uitdrukken en waar mogelijk de dingen
correct benoemen. (WO 0.6/1)

-

Zich bereid tonen om veilig om te gaan
met materialen en gereedschap van de
klas. (WO 6.13/2)

Materiaal
balpen – blocnote – bloeddrukmeter – dokterstas – druppelteller – hamertje – maatbekertje –
oorkijker – pincet – pleisters – pompje – schaar - spatel – spiegeltje – spuitje – stethoscoop –
thermometer – veiligheidsspeld – watten – windels …

Ter voorbereiding

-

Maak een keuze uit het materiaal en bied niet te veel materiaal in één keer aan. Zorg er wel
voor dat er telkens volgens verschillende criteria kan worden geordend.
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 pictogrammen die de opdrachten visualiseren.

Aan de slag
Een ontdekdoos bevat allerlei doktersmateriaal en EHBO-materiaal uit de speelhoek.
Volgende opdrachten kunnen worden aangeboden.
Wat zit er allemaal in de doos?
- Waarvoor dient elk voorwerp?
- Waarvan is het gemaakt?
- Welk materiaal is gevaarlijk?
Maak zelf eens twee groepen. Vertel hoe je dat doet.
Leg al wat dient om te onderzoeken aan de ene kant en al wat dient om te verzorgen aan
de andere kant.
Verplaats (kleine hoeveelheden) het water (of een andere vloeistof) d.m.v. spuitjes, potjes, lepels,
slangen ... Hoe doe je dat? Waarmee doe je dat?

In de kring
Plaats één van de voorwerpen in de kring en bespreek aan de hand van volgende vragen.

-

Waarvoor dient ...?

-

Hoe gebruikt de dokter/verpleger/... ?

-

Waarvoor gebruikt de dokter/verpleger ...?

-

Waarvoor moet de dokter zorgen als hij/zij
iemand verzorgt? (handschoenen
aandoen, handen wassen)

-

Hoe doe je handschoenen aan?

-

Hoe was jij je handen?
(Doe voor en laat nadoen indien nodig).

- Tijdens het zelfstandig spelen kun je kleuters uitnodigen om zelf materialen te
kiezen die ze in de ontdekdoos willen.

?

- Laat telkens een kleuter zelf een pictogram
kiezen en jij of een andere kleuter voert die
opdracht uit.

