
Een tandje bijsteken / Ontdekdoos

Doelgroep

Jongste kleuters exploreren met tandwielen. 
Vanaf oudste kleuters is het exploreren en ontdekken tandwielen.

Lesdoelen

De leerlingen onderzoeken hoe tandwielen werken en dat ze juist in elkaar moeten passen voor het
systeem werkt  (OD 2.2) 

Vanuit een nieuwsgierige houding gaan leerlingen exploreren, experimenteren, onderzoeken, 
hypotheses stellen... om meer te weten te komen over voorwerpen die draaien en/of tandwielen 
(OD 2.9)

Betekenisvolle context 

De ontdekdoos is inzetbaar binnen volgende thema's:

• speelgoed

• supermarkt/winkelen

• rijden, rollen, botsen

• restaurant (keukenmateriaal)

• kermis
• vervoer 

• de fiets

• ...

Materialen

Materialen doos 1:
recyclage materialen die al
dan niet kunnen draaien

Materialen doos 2: 
fietsbel 
handmixer

Materialen 
ontdekbord: 'Laat het 
draaien':
(zie foto)

Materiaal doos 3: 
'Hamertje tik: 
kurken onderlegger
hamer
tang
spijkers
tandwielen
kroonkurken met gaatjes
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kurkentrekker
correctieroller
cdrom speler (uit een pc 
gedemonteerd)
binnenwerk van een 
speelgoedauto
slazwierder (niet aanwezig)
cassette
Vergelijkingsmaterialen:
pepermolen 
simpele citruspers 

ander recyclage 
materiaal met gaatjes

speelgoed tandwielenset:
Georello
speelgoed tandwielenset:
Duplo – Steam park

Mogelijke evaluatie

OBSERVATIE VAN DE
LERAAR

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed

De leerlingen kunnen …
… vanuit een nieuwsgierige 
houding experimenteren, 
onderzoeken, hypotheses 
stellen, enz. om meer te 
weten te komen over 
magnetisme (OD 2,9).

LESGANG LEERINHOUD TIPS
1. Exploreren Door de exploreren ontdekken kleuters dat 

voorwerpen kunnen draaien.
Door te exploreren met tandwielen ontdekken 
kleuters hoe ze werken.

JONGSTE KLEUTERS:
Biedt het ontdekbord 'laat het draaien' aan. 

OUDSTE KLEUTERS
Bied doos 1 aan en laat kinderen exploreren 
met draaien. 

Bied doos 2 aan. 
Laat de materialen zien en bespreek de 

Ontdekfiche 1

Ontdekfiche 2

Ontdekfiche 3
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tandwielen. Stel de vragen: Wat zijn 
tandwielen? Wie kent dit? Waar heb je dit nog 
al eens gezien? 
Laat kleuters daarna de materialen exploreren
en onderzoeken waar er tandwielen gebruikt 
worden. 

Bied doos 6 aan en laat de kleuters het duplo 
materiaal ontdekken

Bied speelgoedset Georello aan doos 4.
Laat de kleuters ontdekken met het speelset 
van tandwielen.

Ontdekfiche 10 
(Indien je dit 
materiaal hebt)

Ontdekfiche 6

2. Hypothese /

3. Experimenteren /

4. Terugblikken De kinderen vertellen aan elkaar wat ze 
ontdekt hebben aan de hand van hun 
ontdekfiche en tonen dit aan de klasgroep. De
focus ligt op het benoemen van ontdekkingen 
en handelingen.

De kleuters reflecteren over hun eigen 
bevindingen.

Zorg voor notities, 
foto's van hun 
bevindingen zodat
dit ook kan 
opgehangen 
worden in de klas 
als teruggrijp 
mogelijkheid en 
herinnering.

5. Verdiepen Bied doos 3 aan. 
'Hamertje tik'

Bied doos 6 aan met de fiches

Bied speelgoedset Georello aan en doe het 
opdrachtenboekje.

Ontdekfiche 7

Ontdekfiches 4, 5

Ontdekfiche 6

6. Duiden Herkennen van tandwielen in de leefwereld 
vb: fiets... 

7. Uitbreiding Bied doos 5 aan. 
Muzische vorming
Maak geribbeld papier om mee te knutselen 
door gebruik te maken van de Lego 
ribbelmachine. 

(niet aanwezig in de ontdekdoos!)
Muzische vorming: schilderen met een 

Ontdekfiche 8

Ontdekfiche 9
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slazwierder.
Wat gebeurt er als je 2 primaire kleuren met 
elkaar gaat mengen? (blauw+geel; rood+geel;
rood+blauw) 

Suggesties, bevindingen, vragen, ideeën?  www.ontdektechniektalent.be

LESFICHE / Een tandje bijsteken. / Ontdekdoos


