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Ontdekdozen

Lesfiche Leerkrachten - Ontdekdozen Het is me Wat’t

'Het is me Wat't'

- Vanuit een nieuwsgierige houding experimenteren, onderzoeken,
  hypotheses stellen...
- Om meer te weten te komen over elektriciteit (OD 2.9).
- De leerlingen gaan op een veilige manier te werk (OD 2.8).

Materialen:
Ontdekdoos “Het is met Wat’t”

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.

Hocus pocus poef, opeens het licht uit!
Ze kijken allemaal naar jou, want jij als leerkracht weet wat er gebeurd is. 

Maar… Wat is er precies gebeurd? Hoe komt het dat als ik het knopje 
aan de muur indruk, het licht aan gaat?
 
Zitten er draden in de muur? Waarom?

1. verkennen

2. onderzoek opzetten

ONTDEKFICHE 1 T.E.M. 6:
Bekijk de verschillende opdrachten en laat de kleuters op ontdektocht gaan!

ONTDEKFICHE 7 - 10:
Ga aan de slag met de opdrachten. Houd de twee klemmetjes tegen elkaar en kijk wat er gebeurt (bij ontdekfiche 8 gaat 
een lampje oplichten, bij ontdekfiche 10 gaat de zoemer). Laat de kleuters ook testen op andere materialen in de klas.

Uitbreiding: De eerste graad moet eerst de “WAT DENK JE- vraag” beantwoorden. Dit doen ze aan de hand van de 
onderzoeksfiche.

ONTDEKFICHE 11: 
Laat de leerlingen een spelletje spelen. 

Vraag eens of ze weten hoe het komt dat de lampjes branden. 
Gebruik een isolatiemeter om het te laten zien.
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3. onderzoek uitvoeren

Laat leerlingen al spelenderwijs met de verschillende opstellingen op ontdekkingstocht gaan.

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

4. waarnemingen noteren

De “waarneming” noteren kan in de vorm van een demonstratie plaatsvinden. Hieronder enkele tips bij de ontdekfiches.

ONTDEKFICHE 1-6
Laat de leerlingen demonstreren hoe ze het proefje hebben gemaakt.

ONTDEKFICHE 7 -10
De kleuters duiden op de onderzoeksfiche aan (of leggen in de juiste 
kolom) welke materialen ervoor zorgen dat de isolatiemeter 
een geluid maakt of het lampje laat branden. In de eerste graad 
kleuren ze de duim omhoog als het werkt en de duim naar 
beneden als het niet werkt.  

ONTDEKFICHE 11
Is het spel gelukt? Hoe vaak heeft onze patiënt gebibberd? 
Heb je alle plaatjes kunnen matchen bij Electro?

5. BESLUIT FORMULEREN

Vraag aan de leerlingen of ze weten waarom sommige materialen wel werken of anderen niet. Indien het niet werkt, laat ze dan 
andere materialen zoeken tot ze iets herkenbaar vinden.

De focus hier is niet het herkennen van isolatoren en geleiders, maar eerder het plezier dat het onderzoeken oplevert. 


