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TEC time
Op restaurant!

Hoofddoel
-

Aan de hand van een werktekening of
handleiding de constructieactiviteit of de
bereiding stap voor stap juist en veilig
kunnen uitvoeren. (WO 6.13/3)

Bijkomende doelen
-

Zich bereid tonen nauwkeurig, veilig,
zorgzaam en hygiënisch te werken.
(WO 6.14/5)
Controleren of een zelfgemaakte product
voldoet aan de zelf vooropgestelde eisen.
(WO 6.15/1)

Materiaal
brik (melk) - brood - choco - confituur - doos (cornflakes) - doosje (smeerkaas) - ei - - potje choco
- glas - fruit - - fruitpers - koffiekan - rietje(s) - sinaasappel - suikerpot - smeerkaas - theepot
(peperkoek)verpakking ...
verschillende soorten keukengereedschappen gemaakt van verschillende grondstoffen, bestaande
uit verschillende delen (appelboor, eiersnijder, mixer, slazwierder, snijplank, tomatensnijder ...)

Ter voorbereiding

-

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 omgaan met voedingsmiddelen.
Laat de kinderen vertellen wat ze (niet) lusten.
Laat ze vertellen over hun ervaringen op restaurant.
Wie werkt er in een restaurant? Welke gereedschappen heeft een kok nodig?
Breng een bezoek aan de keuken van een restaurant …

Aan de slag
Werk hygiënisch door handen te wassen, fruit te wassen.
Duid op gevaarlijke voorwerpen en situaties bij het exploreren en experimenteren.
Keukenmaterialen
- Bied verschillende snijgereedschappen aan. Geef de opdracht om elk voorwerp te
onderzoeken (onderdelen, grondstof, functie …). Laat de kleuters die gereedschappen
hanteren.
- Doe dit ook voor kookgereedschap, verpakkingsmaterialen, automatische toestellen …
Een brunch voorbereiden.
- Geef de kleuters de opdracht om een boterham te smeren, te beleggen en te snijden. Zij mogen
het beleg al dan niet zelf kiezen.
- Laat de kleuters een eitje pellen, het kopje eraf snijden en het eitje uitlepelen.
- Geef de kleuters de opdracht een sinaasappel te persen, te zeven, in een glas uit te gieten en
het sap op te drinken.
- Maak met de kleuters een of meerdere gerechten klaar die je kunt gebruiken voor de brunch
(soep, fruitsla, limonade, groentefrietjes, koud buffet …).
- Observeer of de kinderen veilig en hygiënisch te werk gaan.
- Geef ze de opdracht om de besproken gereedschappen correct te gebruiken.

In de kring
Gebruik enkele voorwerpen die gebruikt werden om te bespreken aan de hand van deze 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 kan je best … (probleem) … oplossen?
Waarom gebruik je het?

Observeer de kleuters door te letten 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 eten
bereiden?
Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over eten
bereiden?

Laat de kleuters chocomelk en/of choco en/of milkshake en/of ... maken.
Laat kleuters zelf opdrachten bedenken, die de leid(st)er of iemand anders uitvoert.
De kleuters evalueren de uitgevoerde opdracht.
Maak samen met de kleuters groentefrietjes klaar en vouw een frietzakje om ze te
serveren aan de andere kleuters (komkommer, wortels ...).

