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TEC time
Mijn jas!

Hoofddoel
-

Met techniek kunnen omgaan in
verschillende toepassingsgebieden.
(WO 6.18/1)

Bijkomend doel
-

Ervaren en uiten dat een product
gemaakt wordt met behulp van verschillende onderdelen en in relatie staan
tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel. (WO 6.6/1)

Materiaal
verschillende soorten jassen: zomer-, winter-, regenjas; jassen met knoopsluiting, met ritssluiting ...
kapstokken, kleerhangers ...

Ter voorbereiding

-

Laat de kleuters textiel ‘explorerend beleven’.
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 pictogrammen die de opdrachten visualiseren.

Aan de slag
-

De kinderen onderzoeken de verschillende soorten sluitingen van jassen: rits, knopen,
klittenband (naam, materiaal, gebruik, nut ...).
Geef de kinderen de opdracht om een sluiting te bedenken aan hun zelf ontworpen jas.
Bespreek met de kinderen de kleedhangers en kapstokken om hun jas aan op te hangen.
Jassen met en zonder lus vragen een andere oplossing.
Laat ze hun jas ophangen door de verschillende systemen te gebruiken.
Geef de kinderen de opdracht om zelf een kapstok te ontwerpen. Test ook hun zelfgemaakte
kapstok.

In de kring

Plaats een jas, een kleedhanger, een kapstok in het
midden en bespreek dat met 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?

?

-

Leer de kinderen hoe ze hun jas alleen moeten aantrekken (verschillende
manieren maar NIET op de grond!!).

-

Laat de kleuters kleding ontwerpen voor in de poppenhoek. Gebruik textiel,
kunststof, papier.

-

Laat de kleuters een systeem ontwerpen om de poppenkleding netjes aan op te
hangen of om in de poppenhoek op te bergen.

