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TEC time
Waw ...water!

Hoofddoel
-

Inzien dat producten worden gemaakt
volgens bepaalde technische principes.
(WO 6.6)

Bijkomend doel
-

Kritisch kijken naar een zelfgemaakt
product of bereiding. (WO 6.15)

Materiaal
diepvriezer, douche, fornuis, hogedrukreiniger, ijsblokjes, ijslolly, kinderbad, koelkast, kookpot, kraan,
tuinslang, waterbak met sluis, waterglijbaan, waterkoker, waterrad, watersproeier, zwembad …

Ter voorbereiding

-

Experimenteer met water door water te bevriezen
(ijsblokjes) en water te koken (verdampen).
Breng een bezoek aan een watermolen, een sluis …
Toon een filmpje waarin ze de werking zien van een sluis,
een stuwdam, een watermolen.
Laat de kleuters vrij vertellen over de kracht van water
(bijv. de golven aan zee).

Aan de slag
-

Wat is water? Hoe voelt water? Wat kun je er zoal mee doen, maken … ?
Waarvoor gebruikt men water?
Welke voorwerpen kun je maken/gebruiken om water te doen bewegen? (tuinslang, waterkoker,
waterglijbaan, waterrad …)
Welke voorwerpen kun je maken/ gebruiken om iets/ jezelf op water te doen bewegen? (bootje,
waterglijbaan …)
Wat kan water allemaal doen? Laat de kleuters vertellen en aantonen:
afkoelen, bevriezen, bewegen, iets doen, doen leven, geluid maken, spuiten, verdampen,
vernielen, wegspoelen …
Je kunt de verzamelde voorwerpen in groepen laten verdelen:
bewegen, eten en drinken, optillen, sproeien, wegspoelen ...
Laat de kleuters ervaren dat water een enorme kracht bezit en zo dingen kan
doen bewegen. Bijvoorbeeld: met een hogedrukreiniger ‘vuil’ wegspoelen, handen wassen,
papiertjes in een beek gooien ...

-

In de kring
Plaats één van de gebruikte voorwerpen in het
midden en bespreek met behulp van volgende
vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/
kunststof/metaal?
Uit welke delen bestaat … ?
Hoe gebruik je het?
Uit welke delen bestaat ... ?
Waarvoor dient dat (onderdeel)?
Wat gebeurt er als ik met “dat onderdeel” iets
doe?
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 de kleuters en gebruik vragen als:
- Wie is bereid veilig te werken met … ?
- Wie is bereid hygiënisch te werken met … ?
- Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over waterkracht?
- Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over
waterkracht?
-

Maak met de kleuters een waterglijbaan en laat ze ontdekken waarmee ze het best
glijden.
Laat de kleuters in de waterbak spelen met sluis, bootjes, waterglijbaan, waterrad
…

