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TEC time
Energie!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Het weer
- Speelgoed
- Winter
- Zomer
- ...

Beoogde ontwikkelingsaspecten rond het
domein denkontwikkeling:
- kennis en ervaringen selecteren en
onderzoeken (60)
- kennis en ervaringen structureren (61)
- kennis en ervaringen voorstellen (62)
- kennis en ervaringen integreren (63)
- inzichten verwerven over … techniek
(64)

Waar word ik
groot van?
Wat beweegt
en wat niet?

Techniek

Licht en
donker

Samen sterk!
…

Energie!

Hoe krijg ik
het warm?

De zon, onze
vriend?

Joepie,
ik leef!
Www ... wind!
Waw ... water!

De kracht van de
zon!

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

De kleuters exploreren in de speelhoek met materiaal dat wind
maakt of nodig heeft om te bewegen. Zo ook wat water of een
andere energiebron nodig heeft.

Ontwikkelingsondersteunend
leren

Je biedt de kleuters een aantal opdrachten aan die ze zo zelfstandig
mogelijk trachten uit te voeren. De opdrachten worden in drie
verschillende stappen aangeboden:
- Www ... wind!
- Waw ... water!
- De kracht van de zon!!
De kleuters mogen vertellen over hun ervaringen ...
Je legt de nadruk in dit gesprek op toestellen die wind, water of een
andere energiebron nodig hebben, waarvoor ze worden gebruikt,
hoe ze worden gebruikt.

Zelfstandig spelen

De kleuters krijgen de gelegenheid om met het materiaal in de
“techniek” hoek te spelen. Je maakt van de gelegenheid gebruik om
hen te observeren in functie van de daarvoor bedoelde strategische
vragen.
Achtergrondinformatie

Energie is een natuurkundige grootheid met als eenheid
joule. De energie van een systeem is de totale hoeveelheid
arbeid die moet worden verricht om vanaf een
grondtoestand tot de huidige situatie te komen. Bijvoorbeeld
hoeveel arbeid het kost om een zwaar voorwerp vanaf de
grond op een tafel te zetten, of de hoeveelheid arbeid om
een spiraalveer die eerst ontspannen was een bepaalde
afstand in te drukken. De totale energie van een systeem is
de optelsom van thermische, elektrische, magnetische,
chemische, nucleaire, mechanische, kinetische en
potentiële energie. Energie is een toestandsfunctie, dat wil
zeggen: de hoeveelheid energie is onafhankelijk van de
voorgeschiedenis. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een
veer eerst is ingedrukt, toen op de tafel werd gehesen of
andersom. Als het systeem niet wordt tegengehouden, zal
het altijd proberen de hoeveelheid vrije energie zo klein
mogelijk te maken: de veer rolt van tafel af en ontspant weer.
Als een systeem zich in zo'n toestand van minimale energie
bevindt, is het in evenwicht.
In veel processen wordt een soort energie in een andere
omgezet. Zo wordt in een gaskachel de chemische energie
in het gas omgezet in warmte. En tijdens het vallen van een
voorwerp wordt zwaartekrachtsenergie of potentiële
energie omgezet in bewegingsenergie of kinetische
energie. Een gevolg van de wet van behoud van energie is
dat het niet mogelijk is dat een apparaat vanzelf gaat
draaien en blijft draaien zonder dat van buitenaf energie
wordt aangevoerd.

