groep

1-5

Techniek in de pakjesfabriek
Piet heeft een groot probleem: hij krijgt de zware cadeaus het dak niet op... Kunnen de
kinderen hem helpen? Ze bedenken op papier, in de bouwhoek en met constructiematerialen
een oplossing. Op speelse wijze werken alle groepen binnen het thema Sinterklaas aan
techniek.
Van spelen naar techniek

Stap 1

In de dagelijkse praktijk krijgen jonge kinderen
vaak voldoende tijd om met diverse materialen te
experimenteren. Ze bouwen, maken verbindingen tijdens het knutselen met kosteloos materiaal en doen ervaringen op met natuurkundige
principes terwijl ze spelen met zand en water.
Om een koppeling te maken met het techniekonderwijs, voert u een probleem in. De kinderen
denken na over een oplossing, maken een ontwerp en voeren het uit. Vervolgens testen ze of
het ontwerp goed is en zorgen eventueel voor
verbeteringen.

Voor het inbrengen van het probleem kunt u bijvoorbeeld een Piet vragen om zijn probleem voor
te leggen aan de groep. Dat kan met mondelinge
uitleg, maar ook in de vorm van een filmpje of
een brief die bezorgd wordt (voorbeelden hiervan vindt u op praxisbulletin.nl). Het probleem
bestaat eruit dat Piet de zware pakjes niet het
dak op krijgt. Kunnen de kinderen hem helpen?
Waarschijnlijk is de groep meteen in rep en roer:
ze zullen deze Piet zeker willen gaan helpen!
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Een probleem inbrengen
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Stap 2

Het probleem bespreken

Sinterklaas en zijn Pieten moeten de zware
cadeaus naar boven krijgen. Hoe doen ze dat?
Laat de kinderen nadenken over het probleem. Dit
kunnen ze het beste in groepjes doen, zodat ze
met elkaar kunnen brainstormen en overleggen.
Probeer hierbij zelf veel vragen te stellen, maar
geen antwoorden te geven.
Het is belangrijk dat de kinderen veel met elkaar
kunnen overleggen en nog geen oordeel vellen
over elkaars antwoorden. Tijdens het overleggen
mag alles gezegd worden, en uiteindelijk kiezen de
kinderen één oplossing om te delen met de klas.
Analyseer samen de oplossingen. Wat zou goed
kunnen werken en waarom wel of niet?

Stap 3

Technische principes toevoegen

Bespreek met de kinderen wat een constructie
is. Op praxisbulletin.nl vindt u links naar informatieve filmpjes en een basistekst over constructie. In groep 1 tot en met 3 kunt u volstaan met
het laten zien van de werking van de hefboom en
bekijken welke kinderen extra uitdaging aankunnen. In groep 4 en 5 kunt u ook de basistekst over
constructies bespreken en hier een opdracht aan
verbinden. Ook komt de werking van een katrol
(hijskraan) aan bod.
De hefboom

Demonstreer de werking van de hefboom voor de
klas. Kijk of het mogelijk is om een grote plank en
een wig (kortere balk of stuk hout) te regelen. Is
er een wip in de buurt van het schoolplein?
Loop hier dan naartoe en zet kinderen
van verschillende grootte en gewicht
aan beide zijden. Is er verschil?
Hoe zou dat komen?

Uitzending van het
Klokhuis over hijskranen
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Basistekst

Verbind aan de
basistekst over
constructies een
opdracht die uit
twee delen bestaat.
Verdeel de kinderen voor het lezen van
de tekst in groepjes van drie à vier kinderen.
Geef elk groepje tien vellen A4-papier. De
opdracht is om van die tien vellen een brug te
bouwen die een blokje kan dragen.
Lees vervolgens samen de basistekst door en geef
de kinderen daarna de opdracht om weer een
brug te bouwen die een blokje kan dragen. Met
de kennis die ze nu hebben opgedaan, zal in de
meeste gevallen de constructie steviger zijn.
Gebruik de basistekst eventueel ook voor de lessen technisch lezen, onderstreep de kernwoorden
en geef ze een plek op een woordmuur in de klas.
Katrol

Een Klokhuis-filmpje (zie de QR-code op deze
pagina en link op praxisbulletin.nl) laat zien hoe
een hijskraan precies werkt en wat een katrol is.
Geef de kinderen van tevoren kijkvragen mee:
• Hoe hoog is de hijskraan?
• Hoe kan het dat water zo sterk is?
• Hoe noemen ze het touw dat de hijskraan helpt
om gewicht te tillen?
Op internet zijn talloze sjablonen voor een Pietentrekpop te vinden. Het maken van zo’n trekpop
kan een leuke knutselactiviteit zijn, die ook uitgaat van een technisch principe dat lijkt op de
werking van een katrol.

Stap 4

Een plan maken

Na de brainstorm is het tijd om een plan te
maken. Wat kunnen de kinderen bedenken om
het probleem op te lossen? Ze kunnen een tekening maken om aan te geven wat hun oplossing
is. Niet alleen bedenken ze wat ze willen maken,
ze bedenken ook welke materialen ze daarbij
nodig hebben. Wanneer de kinderen niet goed
weten welke materialen er aanwezig zijn op
school of in de klas, kunt u helpen door suggesties te doen.
Zet in ieder geval een grote bak met kosteloos
materiaal met wc-rolletjes, eierdozen, bouten,
moertjes, boterkuipjes en meer klaar. Zo kunnen
de kinderen pakken wat ze nodig hebben.
Het kan heel goed zijn dat de kinderen tijdens
het maken van plannen op nieuwe vragen stuiten. Zorg dat er genoeg boeken zijn om in te
kijken en zoek naar filmpjes op bijvoorbeeld
Schooltv om meer informatie te geven over het
onderwerp.
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Maak zelf een notitie van vragen die de kinderen
tijdens het werken stellen. Soms kunnen ze zelf
de antwoorden bedenken, soms moeten ze ernaar
zoeken. Via internet kunt u veel kennis in de klas
halen. Als leerkracht bepaalt u wat voor de kinderen van belang is.

Stap 5

De uitwerking

Het is tijd om iets te gaan maken. Wat dat is,
bepalen de kinderen. Het kan echter ook zijn
dat u een opdracht geeft. Wilt u dat ze een ontwerptekening maken, of wilt u een driedimensionaal ontwerp zien? Ook kunt u eisen stellen met
betrekking tot het materiaal. Door deze eisen
of beperkingen worden de kinderen gedwongen
creatief na te denken. Alleen ‘een mooie tekening’ is niet voldoende, ze moeten ook uit kunnen leggen hoe hun oplossing in de praktijk gaat
werken. Hierbij is niet van belang of het ontwerp haalbaar is in de praktijk, het zijn immers
jonge kinderen die doen en denken binnen hun
vermogen.
Tijdens het uitwerken kunt u de kinderen ondersteunen met tips die betrekking hebben op
materiaal, constructie en samenwerking. Maak
foto’s van het proces, zodat de kinderen achteraf
aan de rest van de klas kunnen presenteren wat
ze gedaan hebben.

Bianca Antonissen
& Dineke Goebert-Sanders
Bianca Antonissen is de oprichter
van JufBianca.nl. Met haar website
wil ze kleuterleerkrachten inspireren het beste uit kinderen te halen,
op een manier die bij kleuters past.
Ze is verder werkzaam als educatief
auteur en workshopleider en
opgeleid als leerkracht en specialist
hoogbegaafdheid. Dineke Sanders
is leerkracht op basisschool De
Ark in Haarlem en redacteur voor
Praxisbulletin.
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Stap 6

Evalueren

Afsluiting

Wanneer de kinderen verschillende oplossingen voor het probleem hebben bedacht, is
het tijd om te bekijken welk idee het best is.
De voor- en nadelen worden op een rijtje
gezet. Om te voorkomen dat elk kind zijn
eigen idee het best vindt, kunt u de volgende
vragen stellen:
• Wat is er goed aan dit idee?
• Wat zou er moeten veranderen om het een
goede oplossing te laten zijn?
• Wat denk je dat er gebeurt als we dit
veranderen?

De suggesties in dit artikel hebben u laten
zien hoe u de kinderen aan kunt zetten tot
het bedenken van technische oplossingen
voor een probleem. Uiteraard presenteren de
kinderen hun idee aan Sinterklaas of Pieten,
zodat zij kunnen beoordelen of hun probleem
nu opgelost is.
Rondom Kerstmis kunnen de kinderen verder
werken aan het techniek: in de kerststallenfabriek zijn ook problemen die om een technische oplossing vragen. U leest het in het
novembernummer (35-3) van Praxisbulletin.

Op praxisbulletin.nl vindt u
• basistekst constructie
• links naar filmpjes
• voorbeeldbrief en -filmpje
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Meer
probleemstellingen
Om het oplossingsgericht denken verder te ontwikkelen, kunt
u ook de volgende problemen
bespreken met de groep:
• Pepernotenpiet krijgt de
zakjes met pepernoten
niet op tijd klaar. Hoe kan
hij ervoor zorgen dat in
elke zak precies voldoende
pepernoten komen?
• Het paard is ziek, hoe moet
Sint nu over de daken gaan?
• De stoomboot zinkt, er moet
gauw een oplossing bedacht
worden. Hoe komen alle
Pieten en alle cadeaus aan in
Nederland?
• Inpakpiet heeft het te
druk. Hij zoekt een nieuwe
inpakmachine.
• Cadeaupiet zoekt een nieuw
soort speelgoed. Waar moet
dat aan voldoen? Wat vinden
de meeste kinderen leuk?

