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TEC time
We bouwen een muur!

Hoofddoel
-

Kunnen plooien, bevestigen, samenvoegen ... en afwerken. (WO 6.14/2)

Bijkomende doelen
-

Een eenvoudig visueel voorgesteld plan
zelfstandig uitvoeren. (WO 6.13/1)
Zich bereid tonen nauwkeurig, veilig,
zorgzaam en hygiënisch te werken.
(WO 6.14/5)

Materiaal
Baksteentjes, cement, truweel, vouwmeter, waterpas, schietlood, voegijzer ...

Ter voorbereiding

-

Zorg er voor dat de voorwerpen echt aanwezig zijn en dat de kleuters er over kunnen vertellen
en kunnen tonen hoe het werkt.
Zorg voor allerlei materiaal waartussen materiaal ligt nodig voor het maken van een muurtje.
De kleuters gaan daar straks uit mogen kiezen!
Breng eventueel een bezoek aan een bouwwerf en maak foto’s.
Laat hen een foto van hun huis meebrengen en bespreek de materialen, de constructie ...
Toon een afbeelding van verschillende muren.
Ga in de school / omgeving het metselverband bekijken. (Maak er eventueel zelf foto’s van).
Bespreek metselverband aan de hand van foto’s en eigen bouwsels.

Aan de slag
-

Laat de kinderen muurtjes bouwen met duplo.
Laat ze muurtjes maken van duplo (of lego) aan de hand van een stappenplan (zie cd-rom)
rekening houdend met het metselverband.
Laat ze huisjes bouwen met ramen en deuren rekening houdend met het metselverband.
Bespreek materialen en gereedschappen die we nodig hebben om een echte muur te
metselen (grote of kleine bakstenen).
We maken mortel en metselen een echte muur.
We zorgen voor een stabiele rechte muur en gebruiken waterpas, schietlood ...

In de kring

Plaats één van de gebruikte materialen achtereenvolgens in het midden en gebruik de vragen om
ze te bespreken.
-

Wat is het? Hoe heet het?

-

Is ... gemaakt van ... ?

-

Uit welke delen bestaat ... ?

-

Hoe gebruik je het ... ?

-

Waarvoor gebruik je het ... ?

-

Welke materiaal / gereedschap heb je nodig om
... te maken?

-

?

-

Laat de kleuters een plooimeter onderzoeken en er
zelf één maken.
De kleuters bouwen een huis in de zandtafel met
baksteentjes en voorzien het huisje van riolering
d.m.v. buizen.

