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TEC time
Het schoonheidssalon!

Hoofddoel
-

Ervaren en kunnen illusteren dat
technische vaardigheden van het
lichaam aan de basis liggen van nu
gekende instrumenten. (WO 6.5/1)

Bijkomende doelen
-

-

Kunnen uiten hoe de mens zijn lichaam
als instrument verbeterde door voorwerpen uit zijn omgeving te gebruiken.
(WO 6.5/2)
In de evolutie een vervolgrelatie zien van
... tot ... (WO 6.5/3)

Materiaal
Verschillende toestellen en voorwerpen die een schoonheidsspecialiste gebruikt: ladyshave, makeup, (vergrotende) make-upspiegel, massagetoestel, nagelknipper, nagellak, nagelschaartje, spons,
vijl, voetenbad ...

Ter voorbereiding
-

Breng een bezoek aan een schoonheidssalon of nodig een schoonheidsspecialiste uit.
Verzamel allerhande brochures over beautyfarms.
Laat de kinderen iets meebrengen waarmee ze mama kunnen verwennen.
Breng foto’s mee van een beautysalon.
Nodig één of meerdere mama’s uit (Moederdag) om over lichaamsverzorging te spreken.

Aan de slag
-

We bespreken en hanteren het meegebrachte materiaal.
Geef de kleuters ook voldoende tijd om de “voorwerpen” zelf te (leren) hanteren.
Leer de kinderen massageolie gebruiken.
Leer de kinderen masseren (met een toestelletje).
Leer de kinderen voeten masseren met een voetenbad.
Leer de kinderen een gezichtsbehandeling geven.
Leer de kinderen hun handen verzorgen.
Laat de kinderen elkaar eens masseren. Gebruik een olie of een zalf. Laat de kinderen
verwoorden hoe ze dit vinden. Wat is (niet) fijn en waarom?

In de kring
Bespreek de nagelschaar en de nagelknipper aan de
hand van deze vragen.
-

Wat is het? Hoe heet het?
Is gemaakt van kunststof/metaal/hout ... ?
Uit welke delen bestaat een nagelschaar/
nagelknipper?
Waarvoor dient dat onderdeel?
Wat gebeurt er als ik met “dat onderdeel” iets doe?
Hoe gebruik je een nagelschaar/ nagelknipper?
Wanneer gebruik je een nagelschaar/ nagelknipper?
Waarvoor gebruik je een nagelknipper/ nagelschaar?
Wat kies je best om je nagels te knippen?
Wat mag je niet doen als je een nagelknipper/
nagelschaar gebruikt?
Waarom gebruik je het?

Observeer de kleuters.

?

-

Wie is bereid veilig te werken met verzorgingsvoorwerpen?
Wie toont een explorerende aanpak om meer te weten te komen over het gebruik
van verzorgingsvoorwerpen?

Richt een schoonheidssalon in voor moederdag en laat de kleuters hun mama
verwennen met massage, gezichtsbehandeling, voeten masseren met voetenbad,
insmeren en masseren met massageolie, handen verzorgen ...
Laat een massagevoorwerp ontwerpen en maken.

