Fijn voor baby’s
in samenwerking met Montessorischool Valkenbos & TechniekTalent.nu

Leerlingen ervaren wat baby’s fijn vinden in de buik. Ze verzinnen ideeën
om het zo fijn mogelijk te maken voor een pasgeboren baby.
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Uitlegkaart vertelt in twee zinnen
wat het idee is

LEERDOELEN

NODIG

• inleven in gevoelens, wensen en opvattingen
van anderen (kerndoel 34)
• belangstelling voor het eigen lichaam
(kerndoel 34)
• tegenstellingen bij woordparen leren
herkennen (kerndoel 12)
• ideeën duidelijk maken voor anderen

• uitlegkaarten = A4 papier vouwen tot A5
• scharen en schilderstape
• kosteloos materiaal, denk aan: stof, wol,
vilt, lint, watten, pompons, spons, ribkarton,
ijslollystokjes, viltjes, rietjes, deksels, lege
verpakkingen (NB niet teveel met vorm bakje)
• bijlage wenkaarten

www.samenindeklas.nl

VOORBEREIDING

• Stem af met de ouder, vrijwilliger of externe. Deze heeft een centrale rol bij de groene teksten.
• Print de wenkaarten en knip ze uit. Zet de materialen klaar.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

• Vertel zoveel mogelijk en met enthousiasme vanuit je eigen ervaring. Kies voorbeelden uit de praktijk die
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
• Bedenk vooraf wat moeilijke woorden kunnen zijn (vaktermen, jargon). Gebruik deze wel, maar zorg dat
je eenvoudige alternatieven, concrete voorbeelden of een uitleg beschikbaar hebt.
• Gebruik veel beeldmateriaal en echte materialen om te bekijken, voelen en uitproberen.
• Help leerlingen door vragen te stellen. Laat ze zo zelf een stap verder komen.

Lesbeschrijving
15

1 INLEIDING

Baby’s vinden het fijn in de buik
Start klassikaal. Stel jezelf voor. Vertel de leerlingen kort wat jouw
achtergrond is en geef ze de gelegenheid om daar wat vragen over
te stellen. Ga in gesprek met de leerlingen over een baby in de buik.
Wat vindt een baby fijn in de buik? En hoe is dat buiten de buik?
Wat is anders? Laat een aantal aspecten aan bod komen en vul hun
antwoorden eventueel aan met:
• Warme, zachte kleine ruimte; een baby zit in de buik van zijn moeder in een zak met lekker warm water.
Dat noem je vruchtwater en dat zit in de baarmoeder. De baarmoeder is lekker zacht, een baby kan zich
nergens aan stoten. Een baby voelt de zijkanten van de buik van zijn moeder. Stel je voor dat je in een
slaapzak zit met de rits helemaal dicht, tot over je hoofd.
Buiten de buik; na negen maanden groeien worden baby’s geboren. Buiten de buik is het heel anders dan
in de buik. Een baby moet wennen aan de kou, aan hard en aan meer ruimte.
• Tik, tik de hartslag van mama; een baby hoort eerst alleen geluiden in de buik van zijn moeder. Zoals haar
hart en haar darmen. Dokters kunnen de hartslag van een baby in de buik horen met een doppler. Maar
dat proberen wij met een wc-rolletje! Langzaamaan kan een baby ook geluiden van buiten horen. Als je
praat of zingt tegen een baby in de buik, zullen baby’s die geluiden onthouden als ze geboren zijn. Doe je
handen maar eens op je oren. Wat hoor je nog?
Buiten de buik; moet een baby wennen aan stilte en aan harder geluid.
• Lekker bewegen in het donker; eerst heeft een baby in de buik zijn ogen alleen maar dicht, het is donker.
Later gaan ze open en kan een baby al een beetje zien of zijn moeder in een lichte of donkere kamer is.
Een baby slaapt veel in de buik en ligt dan vaak heel knus met de knieën opgetrokken. Dan schommelt
de baby lekker heen en weer als zijn moeder beweegt. Baby’s bedenken in de buik al hoe ze het lekkerst
slapen als ze geboren zijn. Hoe ziet het er bij jou uit als je slaapt? Eenmaal wakker “zwemt” de baby in het
vruchtwater. Een baby kan goed koppeltje duikelen en ondersteboven hangen.
Buiten de buik; moet een baby wennen aan licht en wennen aan stilliggen.
• Altijd eten; een baby krijgt zijn eten door een slangetje in zijn buik. Dit heet de navelstreng. Nu zit daar je
navel, kijk maar! Een baby leert vast proeven in de buik. Door kleine beetjes vruchtwater op de tong van
een baby, proeft deze wat zijn moeder heeft gegeten.
Buiten de buik; moet een baby wennen aan drinken aan de borst of uit een fles. Het eten is er niet altijd.
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2 ONTWERPVRAAG

Vertel dat het belangrijk is bij ontwerpen om je in te leven. Dat helpt om goede ideeën te
bedenken. We hebben nagedacht over en gevoeld hoe het is voor een baby in de buik.
Waaraan moet een baby wennen? Wat is anders buiten de buik? Kunnen we het net zo fijn
maken buiten de buik? De ontwerpvraag van vandaag:

Leef je
in

Hoe kun je het fijn maken voor een baby buiten de buik?

30

3 VERZINNEN

Verzinnen doen de leerlingen individueel. Laat de leerlingen tafel voor tafel naar de centrale plek in de klas
komen waar de materialen liggen. Hou niet al te strak aan de dertig minuten vast. Blijf monitoren hoe de flow
aanvoelt. Vraag de leerlingen tien minuten voor het einde om af te ronden. Ruim samen met de leerlingen
de materialen op die niet meer nodig zijn. Laat de ontwerpen staan!
Leerkracht en ouder/externe: loop langs de leerlingen en stel vragen. Wat is jouw idee? Wat is er zo fijn aan?
Laat leerlingen vertellen en voordoen wat ze bedoelen. Schrijf de naam van de leerling op de uitlegkaart en
schrijf er in twee zinnen bij wat het idee is en hoe het werkt. Help leerlingen op maat verder.
VERZINNEN MET WENKAARTEN

• Leerling zonder idee? Geef de leerling een wenkaart en maak de ontwerpvraag specifiek. Ter
illustratie: Hoe kun je het fijn maken voor een baby tijdens het wandelen? Hoe kunnen we dat net
zo fijn maken als in de buik? Baby’s vinden het fijn om de hartslag van hun moeder te horen. Kun je
iets verzinnen waardoor dat ook tijdens het wandelen kan?
• Leerling met een idee? Denk waar nodig mee hoe het idee gemaakt kan worden. Stimuleer
leerlingen om het idee uit te breiden. Hoe kun je het nóg fijner maken? Is een leerling heel snel,
stimuleer dan om een nieuw idee te verzinnen. Geef eventueel een wenkaart ter inspiratie.

10

4 PRESENTEREN

Presenteren doe je klassikaal. Vraag een paar leerlingen om iets over hun idee te vertellen en te laten zien
hoe het werkt. Kies divers!
Geef korte feedback. Benadruk slimme en nieuwe aspecten aan het idee. Hebben de leerlingen zich goed
ingeleefd? Leerlingen ervaren dat elk idee zijn eigen sterke punten heeft.
Rond de ontwerples af. Maak een tentoonstelling van de ontwerpen en bijbehorende uitlegkaarten. Nodig
ook eens ouders of leerlingen uit een andere klas uit.
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SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf
• Bekijk samen met de leerlingen prentenboeken over baby’s in de buik.
• Zoek bij schooltv.nl op ‘baby in de buik’.
• Nodig een moeder met (pasgeboren) baby uit in de klas.
Achteraf
• Maak een ontwerphoek in de klas, waar de leerlingen hun inspiratie verder kwijt kunnen. Bied verschillende materialen aan om mee te ontwerpen en natuurlijk een babypop.

SAMEN IN DE KLAS

OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

Scholen hebben met ouders prachtige expertise
en inspiratie in huis. Ga de samenwerking aan!
Samen in de klas moedigt scholen aan om
ouders vanuit hun passie te laten bijdragen. Voor
kinderen is het heel waardevol om binnen een
échte context te werken. Het doet ertoe.

• (zwangere) moeder
• verloskundige
• verpleegkundige
• kinderarts
NB Deze ontwerples leent zich heel goed voor meer
dan één ouder in de klas!

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen,
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging
voor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple.
Bekijk op www.samenindeklas.nl meer inspirerende lessen.

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
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