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TEC time
Verzorging en hygiëne!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Logeren
- Verkouden
- Op kamp
- Verzorging
- Ziek zijn

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)

Tijdens mijn
dag

In de
badkamer

…
…

Elke week
Verzorging en hygiëne

Techniek

Kledij?

Wat kan ik
al alleen?
Waarom?

Mooie handjes!
Wat zit er in mijn
toiletzak?

Het schoonheidssalon!

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

De kleuters exploreren in de speelhoek met zeep, handcrème,
handdoeken, kammen, make-upspiegel, make-up, nagelknipper,
nagelvijl, spons, tandenborstels, toiletpapier, wasbakjes,
washandjes, zakdoeken ...

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
- Mooie handjes!
- Wat zit er in mijn toiletzak?
- Het schoonheidssalon!
De kleuters mogen vertellen over hun ervaringen.
Je legt in dit gesprek de nadruk 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
Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat
mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Het woord is
afkomstig van het woord Hygieia, in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid en reinheid.
Voorbeelden zijn: afwassen, baden of douchen, gedragen kleding wassen, handen wassen,
handschoenen dragen bij riskante karweitjes, keuken schoonhouden, schoon werken bij het bereiden
van eten (hieronder vallen onder andere koken en het smeren van een boterham), etenswaren in de
koelkast bewaren, sterilisatie en desinfectie van besmette voorwerpen of oppervlakken, uitwerpselen
in een toilet deponeren, rioolwaterzuivering.
Zo is de beruchte pestepidemie in Europa tot staan gebracht
dankzij toepassing van de reinigingswetten uit het Bijbelboek
Leviticus. In dat boek wordt onder meer gesproken over: het
opruimen van afval, het wassen van het lichaam voor het eten,
het wassen van het lichaam na het aanraken van een lijk of
een zieke, het in acht nemen van een zekere periode van
afzondering en reiniging indien er sprake is van een
besmettelijke ziekte.
Met verzorging bedoelt men de dagelijkse verzorging van elk
persoon. Dat kan op drie manieren, namelijk: door zelfzorg,
mantelzorg en beroepszorg. Professionele zorgverleners
(niet te verwarren met verpleegkundigen) werken
voornamelijk in bejaardentehuizen, kindercrèches en
thuiszorgdiensten, maar ook in gehandicaptentehuizen of
psychiatrische instellingen. Hun taak is de dagelijkse
verzorging van de zorgvrager(s) en niet het verzorgen van
wonden en het geven van injecties en/of medicatie (taken van
een verpleegkundige en/of huisarts). In de thuiszorg komen er
ook meer huishoudelijke taken bij kijken. Bij bevallingen kent
men de kraamhulp.

