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Ontdekdozen

Lesfiche Leerkrachten - Ontdekdozen Een tandje bijsteken

'een tandje bijsteken'

De kleuters kunnen/tonen ...
2.2 ... van een eenvoudig technisch systeem uit hun omgeving 
aantonen dat verschillende onderdelen ervan in relatie staan tot elkaar 
in functie van een vooropgesteld doel.
 
2.3 ... in een eenvoudige situatie nagaan welk technisch systeem best 
tegemoet komt aan een behoefte.

2.9 ... een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten 
te komen over techniek.

Materialen:
Ontdekdoos “Een tandje bijsteken” en eventueel aanvullende materialen
en benodigdheden

Toepassingsgebied

S/natuur  T/techniek-engineering  M/wiskunde

energie  biochemie  transport  ict/communicatie  constructie

STEM

Eindtermen:
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VERWONDEREN

Verken en EXPLOREER samen met de kleuters de ontdekdozen.
Laat die kleine ontdekkingsreizigers maar los op de dozen zodat ze al spelend leren!
Vraag aan de leerlingen om aan te duiden wat ze al kennen en wat niet.

VERGEET NIET DAT JE 2 DOZEN HEBT! 

Laat je fidget spinner skills eens zien of begin met een jojo te spelen, …
Maakt niet uit wat je doet als het maar een tandwiel of katrol heeft! 
Zorg ervoor dat je kleuters “WOAWH...” zeggen en willen weten wat je vast hebt.

Haal dan de ontdekdoos boven en laat het ontdekken beginnen.  

1. verkennen

2. onderzoek opzetten

ONTDEKFICHE 1-3:
Leg de opdracht uit aan de kleutertjes. Doe maximum 1 voorwerp voor.
De opdracht hier is om te onderzoeken of iets draait en/of iets tandwielen heeft. 

ONTDEKFICHE 4-5:
Bouw aanzichten volgens het stappenplan met de Lego STEAM workshop kit.  

ONTDEKFICHE 6:
Bekijk samen met de leerlingen de verschillende onderdelen en overloop een opstelling in het voorbeeldenboekje. 
Maak ze bewust om alles mooi terug te leggen, het zijn namelijk veel kleine onderdelen.

ONTDEKFICHE 7: Extra uitdaging voor de oudste kleuters
Bespreek de gevaren van het werken met een hamer. Extra aandacht aan veiligheid is hier zeker van toepassing!

ONTDEKFICHE 8 : STEM + muzische vorming 

ONTDEKFICHE 9: Spel “Onderuit” 

INSPIRATIEFICHE 10: Slazwierder niet aanwezig in de ontdekdozen
Wat gebeurt er als je 2 primaire kleuren met elkaar gaat mengen? (blauw + geel; rood + geel; rood + blauw)
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3. onderzoek uitvoeren

Laat de leerlingen ontdekken en testen de verschillende opstellingen.

Maak je geen zorgen, het is allemaal child-proof! 

4. waarnemingen noteren

Laat de leerlingen aan jou demonstreren hoe ze het proefje hebben gemaakt.

Deze fiches lenen zich perfect om de kleuters zelfstandig en individueel te laten ontdekken.  

5. BESLUIT FORMULEREN

Laat de leerlingen in een directe omgeving (klas, school, thuis) voorwerpen aanduiden waar 
tandwielen inzitten zoals een klok, een fiets, …

Vonden jullie het leuk om met de Lego te bouwen? 

Wat maakt het spel “Onderuit” zo moeilijk? 


