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Hulp voor piet
in samenwerking met OBS De Driekleur, ’s Gravenzande

In deze casus bedenken de leerlingen oplossingen voor Piet, die in
het donker de cadeautjes verkeerd bezorgt. In vier lessen doorlopen
ze de hele ontwerpcyclus. Door de opzet en de aansluiting bij het
sinterklaasfeest zijn de kleuters enorm betrokken en gemotiveerd.
LEERDOELEN CASUSSPECIFIEK

♦♦ Verhaalbegrip en inlevingsvermogen
♦♦ Leren wat een stroomkring is en deze
kennis toepassen in eigen prototype
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♦♦ Werken aan grove en fijne motoriek
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CASUS IN HET KORT

Tijd

Activiteit

Vorm

Benodigdheden

30-60
minuten

Les 1 Probleem
verkennen

Kring, gymzaal,
schoolplein

Brief van sint

30-45
minuten

Les 2 Ideeën verzinnen en
kiezen

Introductie klassikaal,
uitvoering individueel
en in tweetallen

Leshandleiding Ideeënstarter

15-30
minuten

Les 3 Technische
vaardigheden: stoomkring

In tweetallen

Oefenmateriaal stroomkring

45-60
minuten

Les 4 Prototype maken
en testen

In tweetallen, liefst
met extra (ouder)hulp
in de klas

Leshandleiding Simpele prototypes

10-15
minuten

Les 5 Presenteren aan
Sint en Piet (optioneel)

Klassikaal en
(gekozen) tweetallen

Oefenmateriaal stroomkring

VOORBEREIDING

♦♦ Bereid de casus voor aan de hand van de volgende pagina’s en de bijbehorende leshandleidingen.
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Les 1 Probleem verkennen
VOORBEREIDING LES

♦♦ Bekijk en print de brief van Sinterklaas.
♦♦ Bekijk de activiteiten in deze les. Verzamel – afhankelijk van de keuze voor activiteiten – de benodigde
materialen.
INTRODUCTIE VAN HET PROBLEEM

♦♦ Laat zien dat je verrast bent over de aanwezigheid
van de brief.
♦♦ Lees de brief van Sinterklaas voor aan de leerlingen.
♦♦ Vraag de leerlingen om Piet te helpen. Vertel dat
jullie dit samen gaan doen als echte ontwerpers.
Jullie gaan samen ideeën bedenken.
♦♦ Geef de leerlingen kort de tijd om met vragen te
komen.
INLEVEN IN HET PROBLEEM

Voorlezen van de brief van Sint

Zorg dat leerlingen zich goed kunnen inleven in het
probleem. Maak daarvoor gebruik van onderstaande suggesties voor activiteiten.
Activiteit 1
♦♦ Voorbereiding
››

Vul een juten zak met verschillende ingepakte cadeautjes (zoals een bal, pen, boek, spons).

››

Zorg voor een blinddoek.

››

Laat de leerlingen in de kring zitten.

♦♦ Beschrijving activiteit
››

Geef een aantal leerlingen om de beurt de gelegenheid de blinddoek om te doen.

››

Laat de leerling in de juten zak de cadeautjes voelen.

››

De leerlingen zien én voelen hoe moeilijk het is voor Piet om in het donker het juiste cadeautje te
vinden.

♦♦ Gespreksvragen
››

Kun je zien voor wie een cadeautje bedoeld is? Kun je de naam op een cadeautje lezen? Waarom
kan dat niet?

››

Kun je voelen wat in de pakjes zit, zodat je de etiketten niet hoeft te lezen? Waarom is dat lastig?
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Activiteit 2
♦♦ Voorbereiding
››

Leg een juten zak en een zaklamp klaar.

››

Voer deze activiteit uit op het klimrek, het schoolplein of in de
gymzaal.

♦♦ Beschrijving activiteit
››

Vraag de leerlingen naar hun eerste idee om Piet te helpen.
Waarschijnlijk denken de leerlingen al snel aan een (zak)lamp.

››

Laat de leerlingen ervaren hoe het is om met zak en zaklamp in
de hand te klimmen. Gaat dat wel goed? Probeer het uit bij het
klimrek op het schoolplein of in de gymzaal.

››

De leerlingen ervaren dat het lastig is voor Piet om met zak en
zaklamp in de hand te klimmen. Vertel de leerlingen dat ze samen
op zoek moeten gaan naar bijzondere, nieuwe ideeën.

Activiteit 3
♦♦ Voorbereiding
››

Verzamel zelf verschillende soorten
licht en/of laat de leerlingen van thuis
verschillende lampjes en lichtbronnen
meenemen.

♦♦ Beschrijving activiteit
››

Bekijk samen met de leerlingen de
verschillende
soorten
lampjes
en
lichtbronnen. Zit hier een handige
oplossing bij? Waarom is iets wel of niet
handig?

››

De leerlingen ervaren de plus- en
minpunten van bestaande oplossingen.

››

Ideeën
of
verzamelingen
kunnen
worden bewaard in een “lampenboek of
presentatie” van de klas.

FORMULEREN ONTWERPVRAAG

Formuleer, op basis van de ervaringen die zijn opgedaan, samen met de leerlingen een eigen ontwerpvraag.
Zie voor meer toelichting de verdieping Ontwerpvragen. Denk aan:
››

Hoe kun je kun je zorgen dat Piet genoeg licht heeft op het dak?

››

Hoe kan Piet de pakjes ook in het donker bij het juiste kind bezorgen?
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Les 2 Ideeën verzinnen en kiezen
VOORBEREIDING LES

♦♦ Maak voor deze les gebruik van de leshandleiding Ideeënstarter. Gebruik de ideeënstarter van Hulp
voor Piet uit het leerlingmateriaal.
♦♦ Verdeel de klas in tweetallen.

TIPS BIJ IDEEËN VERZINNEN

♦♦ Om de ideeënstroom op gang te houden en de leerlingen op weg te helpen kun je vragen naar eigen
ervaringen.
››

Wil je zelf wel eens iets in het donker doen? (‘s nachts naar de wc, je lichtknopje zoeken, je knuffel
vinden)

››

Blinde mensen leven altijd in het donker. Wat voor oplossingen gebruiken zij?

LES AFSLUITEN

Vertel de leerlingen dat ze in de volgende les gaan leren hoe een stroomkring werkt. Hoe licht werkt.

Les 3 Technische vaardigheden: stoomkring
VOORBEREIDING LES

♦♦ Verzamel oefenmateriaal voor stroomkringen. Denk aan snoertjes, lampjes en batterijen. Of gebruik een
elektronica set uit de bovenbouw, zoals Spektro.
♦♦ Vraag eventueel bovenbouwleerlingen of hulpouders om de leerlingen te helpen.
♦♦ Alternatief: maak een kringactiviteit van deze les.
DE STROOMKRING

Laat de leerlingen, al dan niet onder begeleiding, experimenteren met het materiaal. De leerlingen ervaren
dat een lamp niet zomaar aangaat: er is stroom nodig uit batterijen of het stopcontact. Zorg dat verlichting
niet iets raadselachtigs blijft. Laat de leerlingen ervaren dat een lamp het alleen doet als er stroom is.
Tip! Bekijk voor meer inspiratie dit filmpje of zoek op www.schooltv.nl op stroomkring.
LES AFSLUITEN

Vertel de leerlingen dat ze de eerder gekozen ideeën om Piet te helpen in de volgende les écht gaan maken
en uitproberen.
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Les 4 Prototype maken en testen
VOORBEREIDING LES

♦♦ Maak voor deze les gebruik van de
leshandleiding Simpele prototypes.
♦♦ Behoud dezelfde tweetallen als in les 2.
Zorg dat elk tweetal het gekozen idee uit
deze les heeft.
♦♦ Zorg – waar nodig – dat de materialen voor
de stroomkring beschikbaar zijn.
♦♦ Zorg dat de juten zak met cadeautjes
beschikbaar is voor het testen van de
prototypes.
♦♦ Vraag eventueel bovenbouwleerlingen of
hulpouders om de leerlingen te helpen.
INTRODUCTIE VAN HET PROBLEEM

♦♦ Herinner de leerlingen aan de vorige les(sen).
Ze hebben ideeën bedacht om Piet te
helpen. Herhaal de gekozen ontwerpvraag.
♦♦ Vertel de leerlingen dat ze de gekozen
ideeën uit de vorige stap écht gaan maken
en uitproberen. Dat heet een prototype.
TIPS BIJ PROTOTYPE MAKEN

♦♦ Maak bij ideeën met licht, slim gebruik van de materialen voor
een stroomkring én bestaande lichtjes. Denk aan fietslampjes,
kerstlampjes, zaklampen, elektrische waxinelichtjes.
♦♦ Maak bij braille-achtige voel ideeën gebruik van een gaatjes
kniptang, een kleine perforator, schuurpapier, wollen draad.
TIPS BIJ PROTOTYPE TESTEN EN PRESENTEREN

♦♦ Stel vragen en benoem van elk idee / prototype een sterk punt.
Denk aan:
››

Dit werkt handig. Piet heeft licht bij zich en kan toch zijn
handen gebruiken.

››

Piet kan goed voelen voor wie de cadeautjes zijn. Ook handig
voor blinde Pieten.

››

Dit idee zorgt voor licht op het dak en is ook heel feestelijk.

››

Voor dit idee heb je niet veel spullen nodig.

Les 5 Presenteren aan Sint en Piet (optioneel)
Geef (een deel van) de leerlingen waar mogelijk de gelegenheid om hun ideeën en prototypes te presenteren
aan Sint en Piet bij hun bezoek op school!
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