HEINIS EXPERIENCE

Afval
Onderzoeksvraag
Welke materialen horen bij dezelfde soort? /Hoe
kunnen verschillende materialen hergebruikt
worden?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert de materialen te sorteren.
 Je leert welke materialen je kunt
hergebruiken.
 Je leert je verwachtingen uit te spreken.
Opdracht
Je krijgt een vuilniszak met afval. Het afval is
niet gesorteerd! Aan jullie de taak om het
afval te sorteren, dus wat hoort bij het
plastic, hout, glas of papier?
Je gaat na wat je nog kunt hergebruiken.
Met een moeilijk woord noem je dat
recyclen. Je gaat hierover met elkaar
praten in je groepje.
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Materialen
 Zak met kosteloos materiaal; denk
hierbij aan lege melkpakken, oude
snoepverpakkingen, kartonnen dozen,
wc-rollen, lege jampotten, lege flessen
etc.
Wist je dat…?
…je geen gratis plastic tasjes meer krijgt in
winkels.
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Drijven en zinken
Onderzoeksvraag
Waarom drijven of zinken voorwerpen?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert na te denken over een probleem.
 Je leert verwachtingen uit te spreken.
 Je leert te onderzoeken of je verwachtingen
kloppen.

De opdracht
Zoveel verschillende voorwerpen bij
elkaar. Sommigen zullen drijven en
anderen zullen zinken. Maar welke?
1. Leg de voorwerpen die
zullen drijven apart van de
voorwerpen die zullen
zinken.
2. Controleer of je
verwachtingen kloppen.
Materialen
Wist je dat…?
… een bedorven ei drijft en een vers ei zinkt.
Wil je weten of je ei nog wel eetbaar is? Plaats het
ei in een pan met water. Een vers ei zal zinken,
terwijl een bedorven ei zal blijven drijven. Bij een
ouder ei is namelijk de luchtkamer groter. Bij een
bedorven ei zit er dus meer lucht dan in een vers ei!
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 Voorwerpen van
verschillende soorten
materiaal (glas, plastic,
hout, metaal, kurk).
 Grote, lege bak gevuld
met water.
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Evenwicht en balans
Onderzoeksvraag
Hoe blijft een hoog gebouw in balans?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert welke materialen je moet
gebruiken om een hoog gebouw te
bouwen.
 Je leert welke constructie techniek je
moet gebruiken, zodat het gebouw niet
snel omvalt.

Materialen

Opdracht

 Constructiemateriaal
(blokken, K’nex, plastic
bekers)

Verschillende materialen bij
elkaar. Je kunt ze allemaal
gebruiken om een hoog
gebouw te maken.
1.Waarmee kun je het hoogste
gebouw bouwen?
2. Welke constructietechniek
heb je gebruikt?

Wist je dat…?
…de Eiffeltoren op koude winterdagen zo’n
15 cm kleiner is?
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Fotograferen
Onderzoeksvraag
Hoe reageert je lichaam op verschillende
soorten weer?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert terug te blikken op je eigen gevoel.
 Je leert hoe je jezelf kan inleven in een ander
gevoel.
 Je leert je gevoel uit te beelden.

Opdracht
De kinderen bedenken hoe ze op een klassenfoto
zouden staan in verschillende
weersomstandigheden (regenachtig, zomers
warm, sneeuw etc.).
Ze gaan in een tableau staan terwijl een ander
kind of de begeleider een foto maakt van de
groep.
Aan het eind van de les proberen de andere
kinderen te raden met wat voor weer ze op de
foto werden gezet.

Materialen
 iPad, tablet of
fotocamera

Wist je dat…?
…voordat er fotocamera’s waren, moesten de
mensen doodstil staan wanneer ze een ‘foto’ van
zichzelf wilden. De mensen werden dan
nagetekend of nageschilderd.
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Geluiden
Onderzoeksvraag
Hoe maak je verschillende soorten
geluiden?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert het verschil herkennen tussen
harde en zachte geluiden
 Je leert het verschil herkennen tussen
hoge en lage geluiden
De opdracht
Deze stappen worden doorlopen om je eigen geluidskoker
te kunnen maken.
Stap 1: Je bespreekt met elkaar welke materialen er op
tafel liggen.
Stap 2: Ieder kind krijgt een eigen geluidskoker.
Stap 3: Ieder kind gooit met de dobbelsteen en kiest het
materiaal dat hij/ zij in zijn/haar geluidskoker wil doen.
Stap 4: Je legt de hoeveelheid materiaal die je hebt
gegooid op tafel en controleert eerst of de hoeveelheid
klopt met het getal dat je hebt gegooid met de
dobbelsteen.
Stap 5: De begeleider helpt je om de geluidskoker dicht te
maken met sterke lijm.
Stap 6: Je schudt de geluidskoker en onderzoekt welke
geluiden hard/zacht en welke hoog/laag zijn.
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Materialen
 Om de geluidskoker te
maken heb je nodig:
wc-rol, vouwblaadjes
en sterke lijm.
 Het materiaal dat je
kunt gebruiken voor in
de geluidskoker is:

Wist je dat…
…spinnen helemaal niks
kunnen horen? Toch weten ze
of er geluid is, doordat ze de
trillingen voelen met de haren
op hun poten. Gewoon blijven
gillen dus!
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Licht en donker
Onderzoeksvraag
Hoe maak je een schaduw?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert hoe en wanneer je een schaduw kunt
maken.
 Je leert hoeveel licht en donker je nog hebt om een
schaduw te kunnen maken.
 Je leert hoe een schaduw er uitziet.

Materialen

De opdracht
1.Hoe worden schaduwen gemaakt?
Wat heb je daar allemaal voor nodig?
Bij deze opdracht ga je onderzoeken
hoe je duidelijke schaduwen kunt
maken.
2.De helft van de kinderen zit achter
het doek en maakt schaduwen en de
andere helft kijkt als publiek naar de
schaduw. Na 5 minuten wissel je om.
De kinderen die achter het doek
schaduwen hebben gemaakt worden
publiek en de kinderen die publiek
waren, gaan achter het doek zitten.

Wist je dat…?
…als je een goudvis in een
donkere kamer opsluit, hij wit
wordt.
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 Wit laken
 Lamp met gefocust
licht
 Stoelen en tafels.
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Regendans
Onderzoeksvraag
Hoe stroomt water?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert hoe een waterdruppel kan
stromen.
 Je leert sturing te geven aan je eigen
lichaam.
Opdracht
Warming-up: Iedereen staat in een cirkel. De
begeleider begint met een kleine beweging, de
leerlingen doen dit na. Met de klok mee maakt
elke leerling een beweging, waarna de rest van de
groep het nadoet.

Materialen
 iPad/tablet met
regengeluiden
(YouTube)

Activiteit: De begeleider vertelt het volgende
verhaal

Wist je dat…

Het is een warme dag en we zijn wanhopig op
zoek naar wat verkoeling. Uit de lucht vallen een
aantal regendruppels. Vlug! Vang een
regendruppel in je hand! Wat een verkoeling. We
gaan de regendruppels langs ons hele lichaam
laten lopen.

…dieren je laten weten wanneer het gaat
regenen? Als het gaat regenen worden de
vogels stil, willen katten vaak achter hun
oren schoonmaken en gaan koeien dicht bij
elkaar staan. Als er een onweersbui op
komst is gaan koeien liggen.

(Laat de regendruppel via de hand naar de
schouder rollen. Vraag vervolgens aan de
leerlingen welke kant de regendruppel nu naartoe
gaat. Laat een kind de volgende beweging
maken met de druppel. Ga zo iedereen af, met de
klok mee, totdat de regendruppel langs het hele
lichaam is geweest.)
Indien er nog tijd over is, kan de begeleider
dezelfde activiteit doen met maar één
regendruppel. Dat houdt in dat de leerlingen de
regendruppel aan elkaar overgeven met
bewegingen.
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Seizoenen
Onderzoeksvraag
Welke dingen worden gedaan in de lente,
zomer, herfst en winter?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert samen ideeën te bedenken
 Je leert samen te werken

Materialen

Opdracht
Maak een kort toneelstukje met het
thema seizoenen. In het toneelstukje
beelden jullie een seizoen uit. Anderen
moeten kunnen raden welke seizoenen
jullie uitbeelden.

 Kledingstukken
(handschoenen,
slippers, regenlaarzen,
sjaal, muts, paraplu,
zonnebril etc.)

Wist je dat…
…de grootste sneeuwpop ooit gebouwd is in
Amerika. Hij was 37,4 meter hoog. Dat zijn bijna
zes huizen op elkaar!
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Warm en koud
Onderzoeksvraag
Welke voorwerpen uit de klas zijn warm?
Welke voorwerpen uit de klas zijn koud?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert welke voorwerpen uit de klas
koud aanvoelen en welke voorwerpen
warm aanvoelen.
 Je leert hoe je het warm krijgt als het
koud is en je leert hoe je het koud krijgt
als het warm is.

Opdracht
Materialen

Er zijn veel voorwerpen in de
klas die warm of koud zijn.
Denk maar aan de
verwarming of de muur.
1. Je gaat op zoek naar
materiaal dat koud of
warm is.
2. Op het werkblad kleur
je met rood het vakje in
als het voorwerp warm
is. Met blauw kleur je
het vakje in als het koud
is.
3. Je bespreekt met
elkaar hoe je het warm
krijgt als je het koud is.
Je bespreekt met
elkaar hoe je het koud
krijgt als het warm is.
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 Omgevingsmateriaal
(materiaal dat ze kunnen
vinden in de nabije
omgeving. Bijv. jas, raam
etc.)

Wist je dat…?
…heet water sneller bevriest dan koud
water.
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Weerbericht
Onderzoeksvraag
Hoe ziet de weersverwachting eruit voor de
komende week?

Dit leer je door het maken van deze opdracht
 Je leert de verschillende
weeromstandigheden en benoemt
deze.
 Je leert elkaar uitleg te geven over het
weer.
 Je leert weersverwachting uit te spreken.

Opdracht
Hoe maak je de
weersvoorspelling voor de
komende week?
1. Je houdt rekening met
het weer dat in dit
seizoen voorkomt.
2. Je gebruikt de
pictogrammen en de
kaart van Nederland
om aan te geven hoe
het weer er in
Nederland voor de
komende week uit
gaan komen te zien.

Wist je dat…?
… de laagste temperatuur ooit gemeten in
Nederland -27,4 ˚C was.
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Materialen
 Pictogrammen (zie lespakket)
 Landkaart van Nederland

