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TEC time
Winkel de rinkel!

Hoofddoel
-

Inzien dat in hun omgeving verschillende
informatieverwerkende toestellen
voorkomen, waarvan ze er zelf enkele
kunnen instellen en/of bedienen.
(WO 6.8/1)

Bijkomend doel
-

Ervaren, vaststellen en uiten dat door
allerlei systemen het comfort van mensen
vaak sterk verhoogt. (WO 6.10/3)

Materiaal
Allerlei elektronische kaarten: bankkaarten, elektronische kaart voor besturing van machines,
hotelkaarten, identiteitskaart, kidsID, klantenkaarten, sim-kaart, siskaart, visa …
Verpakkingen met streepjescodes.
Kassa met en zonder scanner (echt of speelgoed).

Ter voorbereiding
-

Breng een bezoek aan een winkel en heb daarbij aandacht voor de elektronische toestellen en
toepassingen: de streepjescodes, de elektronische kassa, bankkaarten en de camera's
(bewakingssysteem).
Zorg ervoor dat de kleuters vooraf reeds in de speelhoek hebben kunnen exploreren met het
materiaal.
Maak een keuze uit het materiaal en laat de kleuters met niet te veel materiaal in één keer spelen.
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
-

Bied verschillende soorten (elektronische) kaarten aan. Je kunt ze in groepen verdelen:
om te betalen/ om info te verzamelen/ om iets te openen.
Bespreek de delen van zo’n kaart.
Gebruik een digitale camera om de kinderen in de klas te filmen. Doe dat zonder dat
de kinderen het weten. Laat hen nadien het resultaat zien en bespreek het. Je kunt ook
een digitaal fototoestel of een gsm gebruiken.
Bespreek met de kleuters de camera (fototoestel/gsm).
Bespreek met de kleuters kassa's die je in de klas hebt.

-

-

In de kring
Hou een kringgesprek over de camera en de
kassa. Gebruik 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)?
Wanneer gebruik je het?
Waarvoor gebruik je het?
Wat kies je best om … ?
Hoe zou je … (probleem) … best oplossen?
Waarmee kun je best … (probleem) …
oplossen?

?

Observeer het zelfstandig spelen van de kleuters en zoek een antwoord op vragen
als:
- Wie is bereid veilig te werken met … ?
- Wie is bereid zorgzaam te werken met … ?
- Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over
elektronische toestellen?
- Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over
elektronische toestellen?
Ontwerp een elektronische kaart voor ...
Geef de kleuters de opdracht om zelf een fimpje te maken met de camera.
De resultaten toon je aan de kleuters.

