
Onderzoeken: verloren voorwerpen

Ontwikkelingsdoelen:

Materialen:

De kleuters kunnen/tonen...
- 1.2 ... een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten 
  te komen over de natuur; 
- 1.4 ... organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van 
  eenvoudige, zelf gevonden criteria. 

Experimenteersetjes “Magnetisme”, kartonnen koker of fles, legomannetje,
schaar, paperclips, sjablonen (hond + doolhof), zandbak, eventueel extra
moertjes
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'wat't een aantrekking'

LESFICHE

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 2.1 ... van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke 
  materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn; 
- 2.5 ... geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van 
  een eenvoudig technisch systeem.

1Verloren voorwerpen - onderzoeksbundel voor de leerkracht



VERWONDEREN

1. verkennen

Ontdek samen met de leerlingen de “experimenteersetjes magnetisme”.
 
Zoek samen met de leerlingen uit:
-  Wat zit er allemaal in dit doosje?
-  Waar kunnen we dit allemaal voor gebruiken?
-  Wat is allemaal magnetisch en wat niet? 

Stel een onderzoeksvraag op. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk is. 

Vb. Wanneer stoten magneten elkaar af? Wanneer trekken magneten elkaar aan?

De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van magnetisme. Eventueel starten met een kringgesprek over hun kennis en 
ervaringen m.b.t. “MAGNETEN”. Laat de leerlingen eventueel met magneten op verkenning gaan in de klas en maak in de klas 
2 vakken, “MAGNETISCH” en “NIET-MAGNETISCH”. Op deze manier wakker je het onderzoek reeds aan!

Vervolgens zet je de leerlingen aan om onderzoekend aan de slag te gaan met de 4 onderzoeksfiches. 
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2. onderzoek opzetten

In een klasgesprek zullen de 4 onderzoekjes en de bijhorende materialen en gereedschappen besproken worden.

Hoe kunnen we de visjes uit ons vijvertje halen?
- We mogen de visjes niet aanraken!
- Hoeveel visjes kunnen we in 1 keer vangen?
- Hoeveel visjes kunnen we vangen wanneer we 2 magneten gebruiken?

WAT DENK JE?

Hoe kunnen we ons legomannetje magnetisch maken?
- Wat hebben we hiervoor nodig?
- Hoe kunnen we ons legomannetje uit de koker/fles redden?

WAT DENK JE?

Hoe kunnen we ons hondje doorheen het doolhof naar het bot brengen?
- Hoe maken we het hondje met het sjabloon en een paperclip?
- Hoe kunnen we onze hond laten bewegen?
- Hoe gaan we ons hondje doorheen het doolhof laten bewegen?

WAT DENK JE?

Hoe kunnen we de moertjes in de zandbak zoeken?
- Kunnen we dit zonder onze handen te gebruiken?
- Hoe weten we of we alle moertjes hebben gevonden?

WAT DENK JE?
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3. onderzoek uitvoeren

4. waarnemingen noteren

Laat de leerlingen foto’s of filmpjes maken van hun onderzoeksresultaten. 
Deze komen terug bij het “besluit formuleren” en “evalueren”.

5. BESLUIT FORMULEREN

We maken een terugkoppeling naar de vooraf geformuleerde 
onderzoeksvragen waar de leerlingen een hypothese hebben over
gevormd (”Wat denk je?”). We linken dit aan de 
resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben 
en leg dit eveneens visueel vast.

Volgende aanvullende vragen kunnen aan bod komen:
- Hoe kunnen we een magneet sterker maken? 
  (DOOR ER EEN TWEEDE MAGNEET TEGEN TE PLAATSEN)
- Maakt het uit hoe we onze magneet vasthouden om ijzer te kunnen aantrekken? 
  (JA, 1 KANT STOOT HET METAAL AF, DE ANDERE KANT ZAL HET METAAL AANTREKKEN)

WAT KUN JE
BESLUITEN?

De onderzoekjes kunnen op volgende manieren gebeuren:
- In hoekenwerk (vooral bij de kleuters);
- Klassikale activiteit, in de kring (vooral bij kleuters);
- Een techniekactiviteit (onderzoekend leren) waarbij de leerlingen in groepjes
  van 3 tot 4 leerlingen aan de slag gaan. 

       Je kunt dit op twee manieren aanpakken:
          - De leerlingen voeren alle onderzoekjes uit (doorschuifsysteem);
          - 1 groepje doet telkens 1 onderzoek en vertelt hierover 
            uitgebreid in de fase “besluit formuleren” en “reflectie”.
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