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TEC time
Textiel!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Carnaval
- Feest
- Kleding
- Seizoenen
- Verzorging
- ...

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)
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Techniek

Beroepen
Hoe voelt dat?
Mijn jas!

Wat doe ik met
textiel?

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

De kleuters exploreren in de speelhoek met kleding, lapjes stof,
sluitingen ...

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:
- Hoe voelt dat?
- Mijn jas!
- Wat doe ik met textiel?
De kleuters mogen vertellen over hun ervaringen ... maar je legt in dit
gesprek ook de nadruk op de voorwerpen van textiel: waarvoor ze
worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt en allerlei andere
technische aspecten.

Zelfstandig spelen

De kleuters krijgen de gelegenheid om in de hoek ”techniek” te
spelen met de voorwerpen van textiel. Je kunt hen ook een aantal
opdrachten suggereren en van de gelegenheid gebruik maken om
hen te observeren aan de hand van een aantal strategische vragen.

Achtergrondinformatie
Textiel is letterlijk "al wat geweven is". In het moderne spraakgebruik wordt textiel veel ruimer gebruikt.
Textiel is een materiaal dat bestaat uit eindloze draden of uit vezels (korte stukjes draad). De
samenhang in het textiele materiaal ontstaat door de grondstoffen te spinnen, twijnen (of kableren of
slaan), en dan te breien, te knopen, te vlechten, te weven of door er vilt (een soort harige vlies) van te
vormen (non woven vliesvorming). Een doek kun je non woven maken, maar ook door te binden, te
breien, te haken, te kantklossen, te knopen, te macrameeën, te naaien, te punniken, te tuften.
Nabewerken door te bedrukken, te borduren, te plooien of te rimpelen, te smocken, te verven, te
vlechten en te weven ...
Natuurlijke grondstoffen zijn van plantaardige
afkomst (bamboe, brandnetels, hennep, katoen,
kokos, linnen, manilla, sisal …) of van dierlijke
afkomst (angora, camel, wol, zijde en diverse andere
haarsoorten). Kunstmatige grondstoffen zijn van
natuurlijke (cellulose uit hout: rayon) of van
synthetische oorsprong (aramide, nylon, polyacryl,
polyester, polyetheen, polypropeen, polyurethaan).
Van textiel wordt kleding gemaakt waaronder
bedrijfskleding (handschoenen tegen snijwonden) en
beschermende kleding (kogelwerende vesten). Maar
ook huishoudtextiel (dekens, dweilen, handdoeken,
lakens, poetslappen, tafelkleden, theedoeken,
zakdoeken), woningtextiel (gordijnen, tapijt, vitrage,
vloerbedekking, zonneschermen), technische textiel
(dekzeilen, parachutes, schermen, tenten, touwenveiligheidsgordels), geotextiel (dijkbescherming,
erosiebescherming, versteviging van de ondergrond
onder wegen), rubberversterking (auto- en
fietsbanden, rubberboten, slangen, transportbanden) en kunststofversterking (pantsering van
auto´s, polyester voor auto´s en boten).

