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Steengoed!
Een vrouw zei tegen een fotograaf: ‘Wat een prachtige foto’s maakt u,
u heeft vast een goede camera!’ Later kwam de fotograaf eten bij de

 

vrouw. Na de maaltijd zei hij tegen haar: ‘Dat smaakte heerlijk, u heeft

Als inleiding neemt u een steen mee naar
school. U laat hem zien aan de kinderen en
vertelt er iets over. Waar heeft u hem gevonden,
wat is er bijzonder aan? Laat de kinderen de
steen bekijken. Nu vertelt u dat de kinderen
ook een mooie steen mee naar school mogen
nemen. Alle stenen zijn goed, de kiezelsteentjes
van de oprit, een vuursteen die gevonden is
tijdens een wandeling of een bijzondere steen
die meegenomen is van vakantie. Als elk kind
minstens een steen meeneemt, heeft u genoeg
materiaal voor de volgende activiteiten.

vast een goed fornuis!’ Deze anekdote van fotograaf Sam Haskins maakt
duidelijk dat het niet gaat om het materiaal zelf,
maar om hoe je daarmee om gaat.
Ook zonder dure ontwikkelingsmaterialen
is goed onderwijs mogelijk. De leerkracht speelt
hierin een belangrijke rol. In dit artikel vindt u een aantal suggesties
voor rijke leeractiviteiten met eenvoudige stenen.

- 
b 
Laat een van de stenen zien in de kring en vraag
de kinderen of ze woorden kunnen noemen die
bij deze steen horen. Als ze niet uit zichzelf met
woorden komen, kunt u ze op weg helpen door
vragen te stellen. Is de steen hard of zacht?
Wat is de steen nog meer? Hoe voelt de steen?
Wanneer de kinderen weten wat de bedoeling
is, kunt u hen in een groepje een steen laten
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de woorden ook op. In het midden van een vel
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papier tekenen ze de steen na en er omheen
komen de woorden te staan. Het gaat er niet om
dat de kinderen de woorden goed leren schrijven.
Het gaat erom dat ze leren hoe ze woorden
kunnen gebruiken om een object te omschrijven.
,
Leg alle meegebrachte stenen in het midden
van de kring, en vertel de kinderen dat jullie de
stenen in groepjes gaan verdelen. U vraagt of
iemand twee stenen ziet die bij elkaar horen. De
kinderen bedenken en benoemen zelf om welke
reden die stenen bij elkaar in het groepje horen,
bijvoorbeeld omdat ze dezelfde kleur of vorm
hebben, of omdat ze beide glad zijn. Als een
kind een groepje wil maken op kleur, mogen de
andere kinderen kijken welke stenen nog meer
in dat groepje passen. Op praxisbulletin.nl vindt
u begrippenkaartjes die u bij deze activiteit
kunt gebruiken. De kinderen leren zo dat je kunt
sorteren op verschillende eigenschappen. Maar
wat doe je bijvoorbeeld met een steen die twee
kleuren heeft? Weten de kinderen daar een
oplossing voor?
0 
Als u in de rekenhoek een balans neerzet, kunnen
de kinderen met de stenen weegactiviteiten uitvoeren. Ze kunnen aan beide kanten een steen
leggen en kijken welke steen het zwaarst is.
Ook kunnen ze aan de ene kant een voorwerp
(bijvoorbeeld een boek) leggen, en kijken hoeveel
stenen nodig zijn om de weegschaal weer in
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balans te brengen. Is het zo dat de grootste steen
altijd het zwaarst is? En hoe kan het dat het ene
kind bij een voorwerp genoeg heeft aan twee
stenen voor de balans, terwijl een ander kind
bij hetzelfde voorwerp daarvoor wel vijf stenen
gebruikt?
U kunt ook werken met een (digitale) keukenweegschaal: de kinderen tekenen hun steen na,
wegen hun steen en schrijven erbij hoe zwaar de
steen is. Sommige kinderen zullen doorhebben
^:8  ^ ^554 Q ^
leren meer over de begrippen licht en zwaar,
vergelijken deze twee begrippen en oefenen met
het aflezen van een weegschaal en balans.
-   
De meegebrachte stenen zijn gratis telmateriaal!
U kunt in de kring kijken hoeveel stenen elk kind
heeft meegenomen. Wie heeft de meeste? Als
er vier kinderen telkens twee stenen hebben,
^?$
stenen in de kring ook tellen?
Stop een aantal stenen in een pot, laat de
kinderen schatten hoeveel het er zijn en laat ze
vervolgens de stenen tellen om te controleren
of de schatting goed was. Maak zo meerdere
potjes en zet ze in de rekenhoek zodat de
kinderen zelfstandig kunnen tellen. U kunt ook
getalkaarten neerleggen en bij elk getal het juiste
aantal stenen neer laten leggen. De kinderen
leren zo resultatief tellen en ze leren de relatie
tussen getallen en hoeveelheden.

stenen drijven of zinken. Hoeveel steentjes
kan een bootje houden voordat het
zinkt? Als ze een pot met water
helemaal tot de rand vullen, en
ze doen er nog een steentje
bij, wat gebeurt er dan?

&
Op praxisbulletin.nl vindt u een printblad met
verschillende vormen. Voor de stevigheid kunt
u dit lamineren. De kinderen mogen uitzoeken
hoeveel steentjes er nodig zijn om de hele vorm
te bedekken. Als twee kinderen tegelijkertijd
dezelfde vorm vullen, kan het zijn dat ze op een
ander aantal steentjes uit komen. Dat levert
mooie gespreksstof op: hoe kan dat?
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Laat de kinderen de stenen bestuderen met
een vergrootglas. Ze zullen ontdekken dat een
steen eigenlijk opgebouwd is uit allerlei kleine
steentjes. Ter vergelijking kunt u ook een beetje
zand en grind erbij leggen, zodat de kinderen dat
ook met een vergrootglas kunnen bekijken.
Het is ook leuk om het vergrootglas eens mee
naar buiten te nemen en de schoolpleintegels
eens te bekijken. De kinderen leren op deze manier wat de relatie is tussen zand, grind en stenen.
3^@ 
Of u nu zand of water in de tafel heeft zitten, u
kunt er stenen aan toevoegen. Met stenen en
zand kunnen de kinderen torens bouwen en versieren, landschappen namaken en kraters maken
door ze vanaf een hoogte in het zand te laten vallen. Ze kunnen kleine steentjes verstoppen in het
zand, en ze vervolgens weer opzoeken met behulp
van een zeef. Dit wordt nog leuker als u een aantal steentjes goud heeft geverfd.
In het water kunnen de kinderen kijken of de
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Neem een
stel gladde
stenen eens mee
naar buiten in
de zon. Als de zon
sterk genoeg is, warmen
de stenen op. U kunt de stenen ook binnen in
de hand laten houden. De kinderen kunnen de
stenen doorgeven in de kring en ervaren dat de
stenen warm aanvoelen. Leg ook eens een steen
een tijdje in de diepvries. Hoe voelt dat?
/^
Als de kinderen een tijdje de stenen hebben
kunnen ontdekken op allerlei manieren, kunt u
een voeldoos introduceren. Hiervoor neemt u
een doos met een gat, waar de kinderen hun arm
in kunnen steken. In de voeldoos komen allerlei
steentjes die de kinderen kunnen voelen.

$ ^
ontdekken dat

een steen is
opgebouwd uit
allerlei
kleine steentjes

U kunt de kinderen opdrachten geven bij de
voeldoos. Als u foto’s maakt van de steentjes, kunt
u hen laten raden bij welke foto het steentje in
hun hand hoort (zonder dat ze dat steentje zien,
alleen door te voelen). Met de begrippenkaartjes
op praxisbulletin.nl kunnen de kinderen aangeven
bij welke begrippen het steentje in hun hand het
beste past.

,
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De steentjes kunnen dienen als geld in een
   Q$    
bedrag voor en met grotere stenen kun je
meer kopen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de
steentjes juist in de winkel liggen om te kopen.
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Maak de kassa van een schoenendoos, eventueel
met verschillende vakjes voor de verschillende
soorten stenen.

Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een
uitbreiding op praxisbulletin.nl.
Daar zijn opgenomen:
 b    
 ) ^ ^
vormen
 ,  c
activiteiten

b^
U kunt de steentjes gebruiken bij een eenvoudig
bordspel. Op een lange strook tekent u de
564Q ^ 
hun steentjes aan de start en gooien met een
dobbelsteen. Wanneer ze 1 tot en met 5 gooien,
mogen ze dat aantal vakjes vooruit met hun
steentje. Gooien ze 6, dan moeten ze 3 vakjes
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gewonnen.
-
Stel een stopwatch in op bijvoorbeeld vijf
minuten, dit is de speeltijd. In het midden van de
tafel ligt een hoeveelheid steentjes. De kinderen
gooien om de beurt met een dobbelsteen, en
mogen evenveel steentjes als het aantal ogen
op de dobbelsteen pakken en die voor zich
neerleggen. Als de steentjes op zijn maar de
tijd nog niet, mogen ze ook bij elkaar steentjes
wegpakken. Als de tijd om is, wordt er gekeken
wie de meeste steentjes heeft en dus het spel
wint.
b 
Neem de stenen eens mee naar buiten voor in
de zandbak. Met speelgoedvrachtauto’s kunnen
de kinderen de stenen vervoeren. De activiteiten
die beschreven staan bij de zandtafel kunnen ook
hier uitgevoerd worden.
U kunt de kinderen ook het hinkelspel aanleren.
Op de grond tekent u een hinkelbaan met de
554Q&   
een kind op het eerste getal en hinkelt over de
baan zonder het vak met het steentje aan te
raken. Als dat lukt, is het tweede getal aan de
beurt. Als dat niet lukt, is het kind af en is de
volgende aan de beurt.
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Voor deze activiteit kunt u het beste gladde, wat
grotere kiezelstenen of kleine keien gebruiken.
De kinderen mogen de stenen versieren met verf.
U kunt kleuterlijm of behangplaksel aan de verf
toevoegen. De nog natte verf kunnen de kinderen
bestrooien met glitter. Deze versierde stenen zijn
ook leuk als cadeautje voor vader- of moederdag.
Schrijf er dan met een zwarte stift op: Mijn vader/
moeder is een kei!
& 
Ook voor deze activiteit zijn gladde kiezelstenen
nodig. Door de stenen aan elkaar te lijmen met
sterke lijm, kunnen de kinderen een monstertje
maken. Ze maken het af met wiebeloogjes,
stukjes wol voor de haren, chenilledraad, veertjes
en stukjes stof.
 
U kunt de kinderen een eenvoudig doosje laten
maken, waar ze hun mooiste steen in kunnen
bewaren. Van zestien vierkantjes maken ze een
doosje en dat versieren ze. In het doosje komt
een pluk watten of een mooi stukje stof. Daarop
komt de steen te liggen.
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Als u meerdere van bovenstaande activiteiten hebt
gedaan met uw klas, kan het
leuk zijn dit aan ouders te
presenteren. Laat hen eens
voelen in de voeldoos en een
opdracht uitvoeren met de
balans. Waarschijnlijk hebben
ze wel door dat kinderen
tijdens het spelen met stenen
veel leren.

