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TEC time
Stapelen!

Hoofddoel
-

Een eenvoudig visueel voorgesteld plan
zelfstandig uitvoeren. (WO 6.13/1)

Bijkomende doelen
-

Zich zo verstaanbaar mogelijk uitdrukken
en waar mogelijk de dingen correct
benoemen. (WO 0.6)
Hun materialenkennis en hun kennis van
constructie- en bewegingsprincipes
functioneel kunnen toepassen.
(WO 6.14/4)

Materiaal
Verschillende soorten dozen, plankjes, potjes, rollen, stenen ...
Constructiemateriaal zoals (duplo)blokken, lego, playmaïs ...
Voorwerpen om te vervoeren zoals kar, vrachtauto, kruiwagen ...

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 al 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
-

Geef de kleuters de opdracht om de voorwerpen die je bij elkaar gebracht hebt, te sorteren
volgens grondstof en benoem de grondstof (papier, hout, steen, ...)
Laat de kinderen ervaren dat er lichte en zware voorwerpen zijn (grote/kleine).
Geef hen de opdracht om de aanwezige materialen te stapelen.
Laat hun een bouwsel maken volgens verschillende criteria: hoog / stevig / lang ...
Laat de kinderen bakstenen maken met nat zand in de zandtafel ...
Vul de zandbak of een groot plastic zeil met stenen en laat hen deze vervoeren op verschillende
manieren: kruiwagen, vrachtauto, karren. Hierbij moeten ze correct stapelen.
...

In de kring
Bespreek één voor één de aanwezige materialen met
volgende vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen /
kunststof/metaal?
Hoe gebruik je het?
Hoe zou je ... (probleem) ... best oplossen?
Waarmee kun je best ... (probleem) ... oplossen?
Welk materiaal / gereedschap heb je nodig om ...
te maken?
Waarom kies je dat materiaal / gereedschap om ...
te maken?

?

Observeer de kleuters bij volgende opdrachten:
Wie kan een eenvoudig (gebouw) maken zonder stappenplan?
Wie kan een stevig huis bouwen voor haar/zijn knuffel of pop.
Wie kan een stevig huis bouwen voor zichzelf in de poppenhoek met dozen,
lakens ...
We gieten blokken in gips/cement en maken hiermee een bouwwerk.

