∞ Deze les is geschikt voor alle bouwen
en duurt 45-60 minuten.
∞ Maak een materiaaltafel en zorg voor
voldoende scharen en schilderstape.
∞ Zet het proefje klaar: een transparante
bak met één kleur (duplo)blokken en
een bakje met kleine (lego)blokjes.
∞ Geef deze les eens samen met Piet of
met een ouder*. Denk aan een ouder
die graag proefjes doet, een ouder
met natuurkundige achtergrond of
een liefhebber van ‘t sinterklaasfeest.
∞ Stem af met elkaar: de leerkracht
heeft een centrale rol bij zwarte
teksten, de ouder bij groene teksten.

Op zoek naar suggesties voor
een introductie van deze les?
samenindeklas.nl/sinterklaas

Heb jij dat ook?
...dat het pak cruesli bijna op
is en je alleen gruis hebt?
...dat je uren zoekt naar dat
ene kleine legoblokje, dat
dan altijd onderop ligt?

Materiaaltafel
∞ schilderstape
∞ scharen
∞ lege verpakkingen
∞ satéprikkers
∞ rietjes
∞ wasknijpers
∞ elastiek
∞ ijslollystokjes
∞ doppen / knopen
∞ (papieren) borden
en bekers
*

of opa, oma, buurtbewoner, expert,
vrijwilliger, bedrijfsmedewerker

Dit pakje vliegt met
jetpack zo vanuit de zak
de schoorsteen in!

Stel de ouder voor. Vertel kort over jezelf.
Laat de bak met blokken zien. Laat een
leerling de kleine blokjes in de bak strooien.
Wat zie je gebeuren? Wat gebeurt er als we
de bak met blokjes nog wat schudden?
Waarom komen de kleine blokjes onderin?
Ga in gesprek met de leerlingen over ruimte
tussen de blokken en over zwaartekracht.

Grote en kleine pakjes
zitten aan elkaar
met mooie sinterklaastape
Sorteermachine: in de zak
hebben grote en kleine
pakjes een eigen plek

Dit gebeurt Piet ook altijd: alle kleinste
pakjes komen onderin de zak terecht...
Piet helpen? Ontwerp iets waardoor
piet makkelijk bij de kleine pakjes kan.
Laat de leerlingen individueel een idee
verzinnen en maken met de materialen.
Hulpvragen tijdens het
ontwerpen: Wat is jouw
idee? Wat werkt al goed?
Wat werkt nog niet? Wat
kan beter? Wat kan erbij?

Sorteermachine in de zak.
De grote en kleine
pakjes komen op aparte plekken.

Ontwikkeld door Samen in de klas
en getest door kinderen van
Montessorischool Valkenbos

Rond de les af en laat
een aantal leerlingen
hun oplossing (aan Sint
en Piet) presenteren.
Wil je meer lessen?
www.samenindeklas.nl

