5.10 Spring in 't veld

5.10

Lesblad voor de leerkracht

Aantal kinderen: 4
Doel(en) van deze activiteit:
• Werken volgens een werktekening.
• Meten en aftekenen.
• Handboor hanteren.
• Schaarwerking en hefbomen toepassen.
• De kracht van elastiek ervaren.
• Zelf beweegbaar speelgoed maken.

Materiaal dat in de doos moet zitten:
• 16 houten spatels
• 4 boortjes
• 24 splitpennen
• 10 elastiekjes
• 2 potloden
• 2 geodriehoeken
• 1 duimstok
• 1 schaar

Opmerkingen:
Het hanteren van de handboor vergt wat
aandacht. Als je te hard op de boor duwt
splijt de spatel.
Let op de ondergrond bij het boren.
Hoe korter het elastiek, hoe hoger de
clown of kikker springt.
Suggestie(s):

Wat nog meer nodig is:
een kopie van het kopieerblad op gekleurd
A4 papier
Uit de centrale kast:
twee handboren
Beschrijving van de activiteit:
Kinderen maken ieder een zelfbeweegbaar speelgoed. Met het gereedschap moeten zij
in tweetallen samenwerken.
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5.10 Spring in 't veld

5.10

Lesblad voor de leerling

dddd
Wat er in de doos zit: (en er dus ook
weer in moet zitten na afloop van de activiteit)
• 16 houten spatels
• 4 boortjes
• 24 splitpennen
• 10 elastiekjes
• 2 potloden
• 2 geodriehoeken
• 1 duimstok
• 1 schaar

Wat je nog meer nodig hebt:
een kopie van het kopieerblad op gekleurd A4 papier
Uit de centrale kast:
twee handboren
Wat je moet doen:
Kijk goed naar de tekeningen voor de stappen om je eigen “spring in 't veld" te maken.
Let op:
• Meet de afstanden voor het boren nauwkeurig op en teken ze precies op de spatels.
• Wees voorzichtig met het boren en help elkaar. Pas op je vingers en boor niet door
de tafel heen!
Wat zie je als je klaar bent?
Een elastiekje kan HEEL krachtig zijn!
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