IMPRESSIES EN EXPLORATIES: uitstap naar de garage
Materiaal:
-

Fototoestel
Planken
Grote speelgoedauto’s
Speelgoedgereedschap
Kinderoveralls

Locatie:
Op verplaatsing
Thema:
Duurzame mobiliteit, voertuigen
Achtergrondinformatie:
Een autogarage is voor heel wat jonge kinderen best fascinerend. Er zit heel wat verborgen
onder de motorkap van een auto. Maar wat heeft een auto allemaal nodig om te kunnen
rijden? Niet enkel de auto-onderdelen, maar ook heel wat vloeistoffen. Kennen de kinderen
deze vloeistoffen? Hoe zien ze er uit? Waar bevinden die zich in de auto? En kan je zien of
die goed of slecht zijn voor het milieu? Hoe ziet een elektrische auto eruit?
Verloop van de activiteit:

-

-

-

INLEIDING
Bespreek met de kinderen wat er zoal in een garage gedaan wordt. Maak afspraken voor je
vertrekt. Bedenk met de kinderen een aantal vraagjes die je aan de garagist wil stellen.
VERLOOP
Je gaat met de kinderen naar de garage en laat hen zelf verwoorden wat ze komen doen.
Hieronder vind je enkele leuke activiteiten die je met de kinderen zou kunnen doen:
 In de motorkap kijken.
 Auto-onderdelen aanduiden /zoeken.
 De auto langs de onderkant bekijken.
 Bandenspanning meten/ of autoband oppompen.
 Indien er een autowinkel aan de garage is verbonden kan je eens gaan kijken naar de
meest milieuvriendelijke auto die ze hebben vb. elektrische auto
 Foto’s nemen van de gebeurtenissen in de garage.
SLOT
Terug in de klas kan je een garagehoek inrichten: Je kan 2 planken evenwijdig tussen twee
tafels plaatsen met daarop een iets grotere speelgoedauto verrijkt met een
speelgoedgereedschapskist. Met enkele mini-overalls worden de kinderen echte garagisten.
Je kan de hoek ook verder inkleden met de foto’s die je tijdens de uitstap genomen hebt. Op
die manier kunnen ze terugblikken op de uitstap en ideeën opdoen voor hun spel.
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Doelen:

Nederlands
LUISTEREN: 1.1 – 1.2
SPREKEN: 2.1 – 2.2 – 2.6 – 2.7
LEZEN: 3.1

Wereldoriëntatie
TECHNIEK: 2.1 - 2.2 – 2.5
MAATSCHAPPIJ: 4.1
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