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TEC time
Een lekker ontbijt!

Hoofddoel
-

Kunnen aangeven welke voorwerpen
gevaarlijk/nuttig kunnen zijn voor henzelf.
(WO 6.18/4.2)

Bijkomend doel
-

Bij eenvoudige voorwerpen de meest
courante verbindingen en hechtingen
kunnen herkennen. (WO 6.6/2)

Materiaal
Potje choco - doos (cornflakes) - doosje (smeerkaas) - koffiekan - rietje(s) - suikerpot - theepot (peperkoek)verpakking - ...

Ter voorbereiding
-

Verzamel verschillende soorten verpakkingen van voedingsmiddelen met verschillende
sluitingen en gemaakt van verschillende grondstoffen.
Zorg ervoor dat de kleuters vooraf reeds in de speelhoek hebben kunnen experimenteren 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 tekeningen die de opdrachten visualiseren.
Wijs de kleuters erop dat ze hygiënisch en zorgzaam moeten werken.
Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Bespreek met de kleuters hun ontbijtgewoontes.
Bespreek wat een gezond ontbijt is.

Aan de slag
Verpakkingen
- Laat voorwerpen die ze gewoonlijk gebruiken, demonteren en indien mogelijk terug monteren.
Bijv.: dop opschroeven, deksel aftrekken, aan het rood lintje trekken …
- Geef de opdracht om de voorwerpen te ordenen volgens verbindingen/ hechtingen: schroeven
– klemmen – scheuren – knippen – open/dichtklappen - …
- Bespreek welke handelingen of voorwerpen gevaarlijk (kunnen) zijn voor hen. Hoe ze er voor
kunnen zorgen dat ze 'gevaarlijke' voorwerpen toch kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld glas kan
breken en aan de scherpe randen kunnen ze zich snijden. Maar als ze het glas met beide
handen vasthouden, niet lopen ...
- Bespreek hoe je die voorwerpen nuttig kunt gebruiken.
- Vestig de aandacht op het behouden van warmte/koude in een voorwerp (bijv. thermosfles),
het transporteren van vloeistof, het opzuigen van vocht, het in/uitgieten van een vloeistof, van
korrels …
Ontbijt klaarmaken.
- Werk hygiënisch door handen te wassen, fruit te wassen.
- Duid op gevaarlijke voorwerpen en situaties bij het exploreren en experimenteren.
- Dek samen met de kleuters de tafel.
- Verpakkingen openen en in de juiste kommen, bekers, karaf … doen.
- Smeren en beleggen van boterhammen met choco, boter, kaas …
- Eitjes koken (eierkoker en/of kookpot), pellen … en opeten.

In de kring
We ontbijten samen. Nadien houden we een kringgesprek en bespreken ook een aantal
voorwerpen met behulp van volgende vragen.
- Wat is het? Hoe heet het?
- Uit welke delen bestaat … ?
- Waarvoor dient dat (onderdeel)?
- Wat gebeurt er als ik met … (dat onderdeel) iets doe/ iets wijzig?
- Hoe gebruik je het?
- 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?
- Waarom gebruik je het?
- Wat mag je niet doen als je … gebruikt?

?

Observeer de kleuters en let op volgende zaken:
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 een gezond
ontbijt?
Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over een
gezond ontbijt?
Laat de kleuters fruitsla en/of eiersla maken.
Maak met een eenvoudig stappenplan (foto’s) gevouwde serviettes om de tafel te
versieren.
Maak samen met de kleuters een ontbijtbuffet klaar voor ouders en/of andere
geïnteresseerden.

