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TEC time
Wat heb ik aan mijn voeten?

Hoofddoel
-

Kunnen bij eenvoudige voorwerpen uit hun
omgeving de meest courante verbindingen
en hechtingswijzen herkennen.
(WO 6.6/2)

Bijkomende doelen
-

-

Ervaren en uiten dat een constructie
wordt gemaakt met behulp van verschillende onderdelen en in relatie staan
tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel. (WO 6.6/1)
Geschikt materiaal, geschikte hechtingswijzen en geschikt gereedschap kiezen.
(WO 6.14/1)

Materiaal
-

gympies, hoge hakken, klompen, laarzen, pantoffels, rolschaatsen, skilatten, skistokken,
slippers, sportschoenen, veiligheidsschoenen, voetbalschoenen, zwemvliezen ...
kinderschoenen, mannenschoenen, vrouwenschoenen,
van elk de linker- en rechterschoen

Ter voorbereiding

-

Bied verschillende soorten schoenen aan en geef de kleuters de kans om te exploreren.
Laat de kleuters vrij vertellen wat ze er allemaal over weten.
Breng een bezoek aan een schoenwinkel of een sportwinkel.
Verzamel tijdschriften waarin foto’s staan van verschillende soorten sportschoeisel, gewone
schoenen ...

Aan de slag
-

-

Geef de kleuters de opdracht na te gaan hoe verschillend schoeisel aan de voet blijft zitten.
Orden met de kleuters het schoeisel volgens ‘hechting aan de voet’: gespen, knopen, haken,
ritsen ...
Bespreek een paar schoenen meer in detail:
- De onderdelen: zool, hiel, tip, steunzool, tong, veters, sluiting ...
- De functie: tong, veters, riempje, de vorm van de schoen ...
Waaraan herken je
- een mannenschoen, een vrouwenschoen, een kinderschoen ... ?
- een linkerschoen en een rechterschoen?
Wat draagt de kleur, vormgeving ... bij tot ‘schoen’ als voorwerp om jouw voeten te
beschermen, om uw voeten te steunen?
- Wat zou er gebeuren als ze geen schoenen zouden hebben?
- Waarvan zijn schoenen gemaakt?
Laat de kleuters de schoenen ordenen volgens gebruik: vrije tijd, winter, in huis, in bad, in bed
...
Geef de kleuters de opdracht om te tonen waarvoor ze bepaald schoeisel gebruiken.
Laat ze hun keuze verantwoorden.
Wijs op veilig en verantwoord gebruik van elk meegebracht voorbeeld ...

In de kring
Plaats één van de schoenparen in het midden en bespreek
ze aan de hand van vragen als:
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is ... gemaakt van stof/papier/hout/glas/steen/kunststof/metaal?
Hoe gebruik je het?
Uit welke delen bestaat ... ?
Waarvoor dient dat (onderdeel)?
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 je kleuters aan de hand van volgende vragen:
- Wie is bereid veilig te werken met ... ?
- Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over schoeisel
- Wie toont een experimentele aanpak om meer te weten te komen over
schoeisel?
Bespreek met de kleuters hoe je schoeisel het best onderhoudt.
Laat kleuters aan elkaar voordoen hoe ze hun eigen schoeisel openen, uitdoen,
opbergen, aandoen, sluiten ...

