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ONTDEKFICHE 1
JONGSTE KLEUTERS
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ONTDEKFICHE 2
OUDSTE KLEUTERS bij doos 1
Laat het draaien!
Sorteer de materialen.
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ONTDEKFICHE 3
OUDSTE  KLEUTERS bij doos 2
Herken de tandwielen. 
Leg het voorwerp bij de juiste pictogram: gebruikt tandwielen – gebruikt geen tandwielen
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ONTDEKFICHE 4
OUDSTE  KLEUTERS bij doos 6
Bouw na, volg het stappenplan 
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ONTDEKFICHE 5
OUDSTE  KLEUTERS bij doos 6
uitbreiding
Bouw na, door enkel gebruik te maken van de verschillende  aanzichten 

VOORAANZICHT LINKER ZIJAANZICHT

BOVEN AANZICHT  

Voeg eventueel wat Duploblokken toe en stimuleer de kinderen om een draaimolen te 
bouwen door gebruik te maken van 4 tandwielen.  Laat de kinderen kjken naar foto's van 
draaimolens. Een tandwiel moet het middelpunt worden en de andere 3 moeten 
'wagentjes' worden. Laat hun ontdekken welke kant de wagentjes opdraaien. 
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Foto ter inspiratie, NIET om na te bouwen!

Deze materialen komen uit een inspiratiedoosje van het Lego Education STEAM park. 
Meer info vind je op https://education.lego.com/en-us/products/steam-park/45024
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ONTDEKFICHE 6
OUDSTE KLEUTERS bij doos 4
Onderzoeken en ontdekken met het tandwielenset! 
+ nabouwen van voorbeeldenboekje.
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ONTDEKFICHE 7
Extra uitdaging.
OUDSTE KLEUTERS bij doos 3
'Hamertje Tik'

Met kroonkurken

Met tandwielen 
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ONTDEKFICHE  8
OUDSTE KLEUTERS met doos 5
muzische vorming: ribbelmachine
Maak geribbeld papier om mee te knutselen.
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ONTDEKFICHE  9
OUDSTE KLEUTERS
Muzische vorming: verven met slazwierder
 (niet aanwezig in de doos)
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ONTDEKFICHE 10
OUDSTE KLEUTERS 
Ontdek de tandwielen bij 'bouw je eigen klok'
(niet aanwezig in de doos) 
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