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Doelgroep 

Leerlingen die al ervaring hebben met het werken met het constructiemateriaal van “Z in 1”. 

 

Lesdoelen 
 
De leerlingen kunnen … 
 
… de functie van moeren en bouten ontdekken en onderzoeken door middel van hanteren, 
monteren of demonteren (ET 2.2). 
… kiezen de juiste onderdelen uit het bakje ‘Z in 1’ en gereedschappen uit de techniekmobiel om 
hun speeltuig te maken (ET 2.12). 
… vergelijken de verschillende constructies en benoemen/beoordelen elkaars ideeën (ET 2.14). 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Z in 1” 

 

 

 
Extra materialen: 
• splitpennen, passende vleugelmoeren 
• een klein figuurtje van ongeveer 4 cm hoog 
• aanvullende materialen: constructiespeelgoed, kosteloos 
materiaal, ... 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… de functie van moeren en 
bouten ontdekken en 
onderzoeken door middel van 
hanteren, monteren of 
demonteren (ET 2.2). 

    

… kiezen de juiste onderdelen 
uit het bakje ‘Z in 1’ en 
gereedschappen uit de 
techniekmobiel om hun 
uitkijkpost te maken (ET 2.12). 

    

… vergelijken de verschillende 
constructies en 
benoemen/beoordelen elkaars 
ideeën (ET 2.14). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Ga met de leerlingen naar een speeltuin en 
bespreek welke toestellen (wip, glijbaan, 
schommel, …) er allemaal staan. Laat de 
leerlingen er één uitkiezen en deze tekenen. 
Terug in de klas kunnen ze de werking van het 
speeltuig op basis van hun tekening met hun 
eigen woorden beschrijven. 
 

 

2. Probleem 
stellen 

De leraar toont het popje. De leraar daagt de 
leerlingen uit een speeltuig te maken voor het 
popje. Het speeltuig moet echt werken. 
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3. Nauwkeurig 
bekijken 

Leerlingen bestuderen per twee de materialen 
uit het doosje ‘Z in 1’ en beschrijven aan elkaar 
welke materialen ze zouden kunnen gebruiken. 
Ze zoeken in de techniekmobiel naar de 
passende gereedschappen. 
 

Moeren kunnen vervangen 
worden door 
vleugelmoeren. Ook 
splitpennen kunnen gebruikt 
worden. 

4. Hoe 
oplossen? 

Leerlingen maken per twee een ontwerp. De 
leraar gaat rond en geeft tips. 
 

 

5. Werken aan 
de oplossing 

De leerlingen bouwen per twee een speeltuig.  

6. Formuleren 
van de 
oplossing 

De gemaakte resultaten worden uitgetest.  

7. Teruggrijpen De leerlingen doen de nodige aanpassingen tot 
het ontwerp aan de vereisten voldoet. 
 
Welke technieken maken jouw constructie 
stevig?  

 
 
 
Driehoeken, horizontale 
latjes, brede basis, smalle 
top, ... 

8.  Duiden De gemaakte resultaten worden samen op een 
toontafel gezet. Boven de toontafel kunnen de 
schetsen en de ontwerptekeningen gehangen 
worden. 
De leraar bespreekt met de leerlingen welke 
moeilijkheden ze ondervonden en wat ze 
leerden naar een volgende activiteit. 
 
Veiligheid: Wat met de veiligheid van 
toestellen? Waar moeten ze goed op letten in de 
realiteit? Er zijn veiligheidsvoorschriften voor 
toestellen. 
 
Stevigheid: Wat zorgt ervoor dat de speeltuigen 
stevig zijn? Heb je dit ook kunnen gebruiken in 
je constructie? 
 

 

 


