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TEC time
Www ... wind!

Hoofddoel
-

Inzien dat producten worden gemaakt
volgens bepaalde technische principes.
(WO 6.6)

Bijkomende doelen
-

-

Hun materialenkennis en hun kennis van
constructie-, bereidings- en
bewegingsprincipes kunnen gebruiken bij
het ontwerpen van een constructie of
bereiding. (WO 6.12/3)
Een constructieactiviteit of een bereiding
correct kunnen uitvoeren. (WO 6.13)

Materiaal
ballonnen, bladblazer, bellenblazer, haardroger, hete luchtoven, kaarsjes en lucifers, mobiel, stofzuiger, ventilator, waaiers, waterbak, windmeter, windmolen, windscherm, windvanger, zeilboot …

Ter voorbereiding

-

Maak een keuze uit het materiaal en bied niet teveel 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 pictogrammen die de opdrachten visualiseren.

Aan de slag
-

Vraag hoe je met je lichaam wind kan maken? / Welke delen van je lichaam gebruik je
hiervoor? (mond, handen, armen, benen …)
Welke voorwerpen kun je maken/gebruiken om wind te krijgen? (papier, karton, kaart,
waaier …)
Hoe voelt wind? (warm, koud, harde, zachte …)
Laat de kleuters buiten experimenteren als de wind hard waait, weinig waai …
door lichte en zware materialen te gebruiken. Je laat hen opnoemen en aantonen: papier,
plastiek, steen, torens bouwen in verschillende materialen …
Wat kan wind allemaal doen? Goede en slechte dingen opnoemen: drogen, wegwaaien,
bewegen, geluid maken, opzuigen, afkoelen, verwarmen, doen zweven, draaien, vernielen …
Je kunt de verzamelde voorwerpen in groepen laten verdelen: bijvoorbeeld blaast, zuigt, droogt,
beweegt door wind ...
We laten de kleuters spelen met ballonnen, bellenblazer, waaiers, windmolentjes …
De kleuters komen thuis in contact met verschillende voorwerpen die te maken hebben met
wind. Verzamel er enkele van (haardroger, bladblazer, stofzuiger, ventilator ...) en laat ze die
hanteren terwijl ze er over vertellen.
De kleuters maken een windmolen, bellenblazer, waaier, windvlieger ... aan de hand van een
stappenplan met foto’s of tekeningen (zie ook fiches lagere school).
De kleuters proberen ballonnen op te blazen om er de klas mee te versieren.
Ter gelegenheid van een feest kan er eventueel gewerkt worden met ballonnen gevuld met
helium.
In de kring

Plaats één van de gebruikte voorwerpen in het midden en
bespreek met behulp van volgende 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)?
Wat gebeurt er als ik met “dat onderdeel” ... doe?
Hoe gebruik ik het?
Wanneer gebruik je het?
Waarvoor gebruik je het?
Wat kies je best om … ?
Kun je nog iets anders bedenken om ... ?
Kun je nog iets anders bedenken waarvoor je een ...
kunt gebruiken?
Wat mag je NIET doen als je het gebruikt?
Wat heeft men bedacht om er veilig mee te werken?

?

Observeer de kleuters en gebruik vragen als:
- Wie is bereid veilig te werken met … ?
- Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over toestellen
die wind nodig hebben?
-

Geef de kleuters de opdracht om een voorwerp te maken dat wind maakt of
gebruikt, zodat we het frisser hebben in de zomer, zodat een bootje in het water
vooruit drijft, een speelgoedauto beweegt ...

