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TEC time
Waarmee beweeg ik?

Hoofddoel
-

Kunnen ordenen naar zelfgevonden
criteria. (WO 0.14/1-4)

Bijkomende doelen
-

-

Ervaren en uiten dat een constructie wordt
gemaakt met behulp van verschillende
onderdelen en in relatie staan tot elkaar in
functie van een vooropgesteld doel.
(WO 6.6/1)
Van technische realisaties uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek kunnen
aangeven dat ze nuttig, gevaarlijk en/of
schadelijk kan zijn voor henzelf.
(WO 6.18/4.1)

Materiaal
schoeisel: laarzen, pantoffels, schoenen ...
voertuigen: aanhangkar, bolderkar, loopfiets, (poppen)wagen, winkelwagentje ...
kruiwagen, driewieler, loopklossen, slee, step ...

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
-

-

Geef de kleuters de opdracht de voorwerpen te ordenen
- naar gebruik: schoeisel en karren ...
- naar functie: ik beweeg - ik doe bewegen - ik vervoer - ik laat me vervoeren.
Breng een voorwerp, bijvoorbeeld de loopfiets, speciaal onder de aandacht van de kleuters
met de bedoeling hen te bevragen over:
- de materialen waaruit dat is gemaakt,
- de onderdelen en hun functie,
- het nut en het gevaar bij gebruik ervan.
Doe dit ook voor bijvoorbeeld de bolderkar, het winkelwagentje ...
Vergelijk nu 2 voorwerpen met elkaar: de loopfiets met de bolderkar of met een
winkelwagentje ...
Doe dit ook met twee andere voorwerpen.
Laat de kleuters de verschillende voorwerpen hanteren en wijs hier op correct en veilig
gebruik.
Laat de kleuters een voorwerp kiezen om zichzelf/een ander/een voorwerp te verplaatsen.
Ze kunnen ook hun keuze verantwoorden.

In de kring
Plaats één van de voorwerpen in het midden en
bespreek ze met deze vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/
kunststof/metaal?
Hoe gebruik je het?
Wanneer gebruik je het?
Waarvoor gebruik je het?
Wat kies je best om ... ?

-

?

-

De kleuters krijgen de gelegenheid om verder zelfstandig te spelen met het
aanwezige materiaal.
Observeer welke kleuters
- bereid zijn veilig te werken en te spelen,
- een explorerende aanpak tonen om meer te weten te komen over
techniek.
Zoek met de kleuter(s) een antwoord op vragen als:
- Hoe komt het dat ik kan bewegen?
- Hoe kan ik iets doen bewegen?

