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TEC time
Mooie handjes!

Hoofddoel

- Bij technische realisaties uit verschillende toepassingsgebieden van
techniek kunnen aangeven dat ze nuttig
... kunnen zijn voor henzelf.
(WO 6.18/4.1)

Bijkomend doel
-

Technische realisaties uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek kunnen
gebruiken. (WO 6.18/1)

Materiaal
Verschillende soorten zepen: pompje, zeepblok, (ontsmettende) gel, schuim, vochtige doekjes ...
Verschillende soorten handdoeken, papieren doekjes, systemen om handen te drogen.
Verschillende kranen aanwezig op school, wasbakjes in klas of op school.
Handcrème in verschillende verpakkingen: potjes, tubes ...

Ter voorbereiding

-

Gebruik een situatie waarbij de kinderen hun handen goed vuil hebben gemaakt.
Stel het probleem: Kunnen we zo gaan eten?
Laat de kleuters 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.
Leer hen hun handen wassen en de handdoek netjes ophangen.
Leg in verschillende situaties uit geen water te verspillen.

Aan de slag
-

Kennis maken met verschillende kranen: warm water, koud water, mengkraan, automatische
kraan, verschillende systemen om een kraan te openen ...
Verschillende systemen om zeep te nemen, gebruiken.
Het gebruik bespreken van: badhanddoek, papieren doekjes, handdoekrol, warme luchtblazer,
keukenrol, apparaat met sensor ...
Verschillende verpakkingen van handcrème: (potjes, tubes ...) leren gebruiken en onderdelen
ervan bespreken.
Bespreken van nagelknipper, nagelschaar, vijl ... om nagels te verzorgen.

In de kring
Gebruik deze vragen om de voorwerpen te bespreken.
Plaats ze in het midden van de kring.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/kunststof/
metaal?
Waarom zijn handdoeken niet gemaakt van kunststof/
hout/steen/ ... ?
Wat mag je niet doen als je zeep, kraan, handdoek,
zakdoek, crème, nagelschaartje ... gebruikt?
Hoe gebruik je het?
Wanneer gebruik je het?
Waarvoor gebruik je het?
Wat kies je best om ... ?

Observeer wie er bereid is om veilig en zorgzaam te werken en wie een explorerende
aanpak toont om meer te weten te komen over “mooie handjes”.

?

Elkaars handen verzorgen met een handcrème door de tubes en potjes correct te
gebruiken.
Handen van poppen wassen en afdrogen in de poppenhoek.
Zeepjes maken, eventueel een geurtje aan toevoegen.

