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TEC time
Op stap!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Bewegen
- Sport
- Verhuizen
- Vervoer
- Zoef ... en weg
- …

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)

Mijn
lievelingsplekjes

Hoe ver
is ver?

Samen
Kleding

Wat doe ik
onderweg?

Op stap!
Waar ben ik
al geweest?

…

Techniek

Hoe was het
vroeger?
Waarmee
beweeg ik?
Wat heb ik aan
mijn voeten?

Hoe werkt een
... ?

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

De kleuters exploreren in de speelhoek met schoeisel, voertuigen ...
en een (ladder)lift.

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:
- Waarmee beweeg ik?
- Schoeisel!
- Hoe werkt een ... ?
In de kring mogen de kleuters nadien vertellen over hun ervaringen ...
Je legt de nadruk in dit gesprek op de voorwerpen, waarvoor ze
worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt …

Zelfstandig spelen

De kleuters krijgen de gelegenheid om in de “techniekhoek”
zelfstandig te spelen met al het gebruikt materiaal.

Achtergrondinformatie
Beweging is verandering van plaats in de tijd. Een plaats van een voorwerp wordt in de natuurkunde
bepaald ten opzichte van een coördinatenstelsel. Een object dat een beweging doormaakt t.o.v. een
coördinatenstelsel heeft een bepaalde snelheid. De snelheid van een object kan worden aangegeven
met een vector. Deze vector geeft aan hoeveel, maar ook in welke richting er plaatsverandering is in
een bepaalde tijd.
Schoeisel is de algemene benaming voor
voetbekleding. Schoeisel kan zijn: klompen,
laarzen, pantoffels, sandalen, schoenen, slippers,
kleppers, espadrilles. Voetbekleding met meer
specifieke toepassingen: schaatsen, rolschaatsen,
zwemvinnen, balletschoenen, sneeuwschoenen,
sportschoenen. Modegevoelig schoeisel zijn onder
meer hoge hakken en puntschoenen.
Een lift is een verticaal transportsysteem voor
goederen en mensen. Een ladderlift of verhuislift is
een type lift dat allerlei materialen omhoog en
omlaag kan brengen. Vervoer van personen met
een dergelijke lift is verboden.
Een kar is een zeer oude vorm van vervoer en is
eigenlijk een slee op wielen. Ze heeft slechts twee
wielen, wordt voortbewogen door mens of trekdier
(ezel, paard, kameel) en wordt gebruikt om dingen
of personen te vervoeren. Ze bestaan in alle soorten
en maten. Het meest bekende voorbeeld is de
handkar die geduwd wordt. Een steekkar is voor het
vervoer van zware voorwerpen. Verder is er nog de
boerenkar, de hoogkar, de huifkar, de kiepkar, de
mestkar, de dresseerkar en de mallejan. Er is ook
nog de sjees, de sulky, de strijdkar en de buggy.

