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Maak één mystery bag voor elke leerling of
per tweetal. Geef niet elke leerling hetzelfde
zakje maar zorg dat alle drie de varianten
(zie foto’s hiernaast) in de klas gebruikt
worden. Leg bij elke groep van tafels een
aantal scharen en een rol schilderstape.
ONTWERPOPDRACHT

VOORBEREIDEN

variant 1

4

Heb jij nog een super fitte oma of opa?
Misschien wel! Toch ken je vast wel
oudere mensen die niet meer zo lenig
zijn. Hun spieren zijn slapper geworden.
Hun botten breekbaarder. En dan valt er
iets op de grond...bukken of knielen is
erg lastig. Introduceer de ontwerpopdracht: Hoe kun je iets van de
grond oppakken als je op je stoel zit?

In je botten zit lijmstof en kalkstof.
Jonge mensen hebben veel
lijmstof en zijn lenig. Bij het ouder
worden verandert lijmstof in
kalkstof. En kalkstof is breekbaar.

Meer
ontwerpvragen:
∞ Hoe kun je
boodschappen
makkelijk
meenemen?
∞ Hoe kun je aan je
medicijnen
denken?

Jonge mensen hebben veel
spier en weinig vet in hun
armen en benen. Bij oudere
mensen verandert spier in
vet. Ze worden slapper.

AAN DE SLAG!

Laat de leerlingen propjes vouwen. Die
propjes staan symbool voor iets dat op de
grond is gevallen! Leerlingen mogen enkel
met hun eigen materialen een oplossing
bedenken, maken en testen. Materialen in
een papieren zakje? Leerlingen mogen het
zakje ook gebruiken, als ze daar zelf mee
komen. Geef je leerlingen 20 minuten de
tijd. Tussentijds testen en verbeteren is
heel waardevol!
Laat de leerlingen hun
oplossingen vervolgens
kort presenteren.
Besteed aandacht aan de
variatie in oplossingen.
Leerlingen ervaren zo dat
één probleem op veel
verschillende manieren
opgelost kan worden.

Meer ontwerpen? www.ontwerpenindeklas.nl
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