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TEC time
Hoe werkt dat?

Hoofddoel

-

Kunnen bevestigen, kneden, plooien,
roeren, samenvoegen, schillen, snijden,
schudden, verdelen ... en afwerken.
(WO 6.14/2)

Bijkomende doelen

-

-

Aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte, eenvoudige werktekening of
handleiding het geschikte materiaal en
gereedschap kiezen en daarmee de
constructieactiviteit of de bereiding stap
voor stap juist en veilig uitvoeren.
(WO 6.13/3)
Zich bereid tonen nauwkeurig, veilig en
hygiënisch te werken. (WO 6.14/5)

Materiaal
druppelteller - gips - groeimeter - maatbekertjes - materiaal om met een pincet vast te nemen
(kiwihaartjes, postzegels ...) - microscoop - pincet - pleisters - pompje - schaar - spatels - spuitje verbanden - verschillende mondmaskers - verschillende soorten medicijnen (verpakkingen) water - weegschaal - windels

Ter voorbereiding

-

Zorg er voor dat de voorwerpen echt aanwezig zijn, dat de kleuters er over kunnen vertellen
en tonen hoe het werkt.
Leg materiaal op de werktafel waaronder ook
materiaal om voorwerpen na te maken.
Laat de kleuters zo zelfstandig mogelijk de
opdrachten uitvoeren.

Aan de slag

Laat de kleuters:
- water opzuigen en in een beker blazen,
- een maatbekertje/-flesje vullen en ledigen zonder te morsen,
- met een pincet postzegels oprapen en in een doosje leggen, de haartjes van een
kiwi plukken ...
- iets door een vergrootglas / de microscoop bekijken,
- een pleister uit de verpakking halen, van een rol knippen op de gewenste breedte,
hygiënisch opkleven, zorgvuldig verwijderen ...
- elkaar meten en wegen,
- windels aanbrengen aan de hand van een stappenplan,
- verschillende soorten medicijnen waarnemen en bespreken.

In de kring
Plaats de voorwerpen in het midden en besprek ze
met deze vragen:

-

-

Waarvan zijn deze voorwerpen gemaakt?
Uit hoeveel delen bestaan ze? We tellen de
onderdelen.
Hoe werken ze? We laten de kinderen tonen
hoe ze werken. Waarvoor dient elk
onderdeel?
Wanneer zijn medicijnen (pilletjes, siroop,
zalfjes, poedertjes ...) gevaarlijk? Nuttig?
Waarom is verzorgen nuttig?
Hoe gebruik je de weegschaal?
Waarvoor gebruik je de weegschaal?
Hoe meet je iemands lengte?
Waarvoor meet je iemands lengte?
Waarmee kun je heel kleine dingen
bekijken?
Hoe gebruik je een vergrootglas /
microscoop? Waarvoor gebruikt men een
microscoop? Wat is het nut hiervan?
Wanneer moet je kleine dingen kunnen
bekijken?
Wat is het nut van een druppelteller,
weegschaal, pincet ...?

?

Naast het zelfstandig spelen kunnen we de activiteit nog verder uitbreiden
met volgende opdrachten:
Laat de kleuters een pincet namaken.
Laat de kleuters ‘koorts’ (of warmte) meten met de hand, met een strip,
een kwikthermometer, een digitale thermometer, een secondenthermometer.

