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TEC time
Doe-het-zelver!

Hoofddoel
-

Geschikt materiaal, geschikte hechtingswijzen en geschikt gereedschap kiezen.
(WO 6.14/1)

Bijkomende doelen
-

Gebruik kunnen maken van instrumenten
... om de eigen functies te verbeteren en/of
aan te vullen. (WO 6.4/2))
Vaststellen en uiten waarvoor bepaalde
instrumenten worden gebruikt.
(WO 6.4/3)

Materiaal
Gereedschap om te bouwen: bakstenen, betonmixer, betonmolen, bouwkraan, bulldozer, cement,
graafmachines, hamer, handschoenen, helm, kruiwagen, schietlood, schop, spade,
truweel, veiligheidschoenen, vouwmeter, water, waterpas, werkkist ...

Ter voorbereiding
-

Breng een bezoek aan een doe-het-zelfzaak.
Bekijk en bespreek met de kinderen een film of gebruik een boek van bv. Bob de Bouwer.
Laat de kinderen foto’s van gereedschap meebrengen en bespreek ze.
Verzamel de speelgoedversie van verschillende werktuigen en bespreek ze.
Wijs de kleuters op de veiligheid: niets in de mond steken, niet van proeven, handen nadien
wassen, zorgzaam werken ...

Aan de slag
-

Groepeer de meegebrachte materialen: om te zagen, om te hameren - om te meten - om te
draaien - om vast te zetten - kledij - gereedschap ...
De kleuters kunnen aangeven waarvan de werktuigen gemaakt zijn: steen - hout - kunststof
- textiel - glas - metaal.
Laat de werktuigen onderzoeken.
Geef de opdracht om in de zandbak / zandtafel een aantal werktuigen correct te gebruiken:
om te graven, zand te verplaatsen, een berg te maken ...
Duid op het verband met veiligheidskledij.
Laat ontdekken wat het verschil is tussen gewone schoenen en veiligheidsschoenen, idem
voor winterhandschoenen en werkhandschoenen, helm/hoed ...
Laat ze ervaringen opdoen met gereedschap als waterpas, (schietlood), plooimeter ...

In de kring
Bespreek enkele of meerdere werktuigen aan de hand
van deze vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/
kunststof/metaal?
Uit welke delen bestaat ... ?
Waarvoor dient dat (onderdeel)?
Wat gebeurt er als ik met ... (dat onderdeel) iets
doe/wijzig?
Hoe gebruik je het?
Wanneer gebruik je ... ?
Waarvoor gebruik je ... ?
Wat kies je best om te ... ?
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 en tracht te
achterhalen:
- wie een explorerende aanpak toont om
meer te weten te komen over werktuigen.
- wie bereid is om veilig te werken met ....
- welk gereedschap ze wanneer gebruiken.
Laat de kleuters het gereedschap (op de
juiste manier) gebruiken terwijl ze iets
maken dat ze zelf hebben bedacht.

