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TEC time
Keukenchefs!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Aan tafel
- Gezonde voeding
- Fruit
- Op restaurant
- Smakelijk eten
- ...

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)

Van alles een
beetje

Sorteren op
vorm, aantal,
hoe dikwijls …

Gezond of
ongezond
Tafelmanieren

In een
keuken!
Keukenchefs!

Techniek

Koks
aan het werk!

Gezonde
tussendoortjes

Met pret
maar toch
net!

Fruit

Tafeltje
dek je!
Een lekker
ontbijt!

Op restaurant!

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

De kleuters exploreren in de speelhoek met keukengerei dat gebruikt
wordt bij een maaltijd en de bereiding ervan.

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.
Je kunt daarvoor gebruik maken van:
- Koks aan het werk!
- Een lekker ontbijt!
- Op restaurant!
De kleuters mogen vertellen over hun ervaringen.
Je legt de nadruk in dit gesprek op het keukengerei: waarvoor het
wordt gebruikt, hoe het wordt gebruikt ...

Zelfstandig spelen

De kleuters krijgen de gelegenheid om in de “kookhoek” te spelen
met het keukengerei.
Je observeert wat ze uit het OOL-moment hebben geleerd.

Achtergrondinformatie
Een keuken is een ruimte of plaats in een gebouw waarin mensen hun voedsel kunnen bereiden. Als
het vertrek ook wordt gebruikt om de bereide maaltijd tot zich te nemen, spreekt men wel van
eetkeuken. Dan is er naast ruimte voor de keukenkastjes, het aanrecht en de apparatuur ook plaats
voor een eettafel met stoelen eromheen. Een keuken kan van de volgende (elektrische) apparaten
voorzien zijn: afzuigkap, blikopener, broodrooster, broodzaag, citruspers, fornuis, frituurpan, grill,
koffiemolen, koffiezetapparaat, koelkast, kruimeldief, magnetron, mixer, oven, rijstkoker,
sapcentrifuge, staafmixer, steengrill, tosti-ijzer, vaatwasser, vriezer, waterkoker.
In veel moderne woningen zijn de zithoek,
eethoek en keuken geïntegreerd in een
zodanig ingedeelde ruimte, dat de
verschillende afdelingen onderling met
elkaar in open verbinding staan. Deze zijn
dus voor alle bewoners (en eventuele
gasten) van het huis vrij toegankelijk,
zonder een deur te hoeven gebruiken.
Plekken waar buitenshuis eten wordt
bereid, worden meestal niet als keuken
beschouwd. Een keuken op een schip
heet kombuis.

