FOTO :

Klas

: 1L en 2L

Datum

: dinsdag 21 november 2017

Bestemming : Speelgoedmuseum Mechelen
Begeleiders : Juf Ellen en juf Vanessa.
Vertrek

: 8:45 u.

Terug : 15:45 u.

W.O.-domein : Mens en Tijd, Mens en het muzische.
Leerplandoel(en)

:

WO - Wereldoriëntatie
DO - Overkoepelende doelstellingen
Dov - Basisvaardigheden
0.10 - Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn.
10 - Dat zijn volgende vragen: Hoe werkt het?
11 - Dat zijn volgende vragen: Hoe zit het in elkaar?
MU - Mens en het muzische
Muk - Kijk op kunst
3.7 - Kinderen vormen zich een eigen mening over allerlei kunstuitingen waarmee ze in contact komen.
2 - Dat houdt in dat ze de boodschap achter een kunstwerk trachten te begrijpen door zich vragen te
stellen als:Wat zie, hoor, voel, proef, ruik ik? Wat is het effect ervan op mij? Welke middelen werden
gebruikt? Waarover gaat het? Wat is de bedoeling ervan? Voor wie is het bestemd? In welke
omstandigheden werd het gemaakt? ...
TE - Mens en techniek
Tem - Materialen
6.1 - Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of
grondstoffen.
1 - Dat houdt in dat ze van voorwerpen uit hun omgeving kunnen aangeven dat ze gemaakt zijn van
metaal, steen, hout, glas, papier, textiel, kunststof ...
TI - Mens en tijd
Tie - Evolutie
8.12 - Kinderen zien in dat mensen, dieren, planten, objecten, opvattingen, structuren ... evolueren in de
tijd.
3 - Dat houdt in dat ze met voorbeelden kunnen aantonen hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, kleding,
gebouwen, in de tijd evolueren

6 - Dat houdt in dat ze weten dat door de evolutie van de techniek het leven van mensen verandert
8.13 - Kinderen zijn nieuwsgierig naar de historische ontwikkeling van planten, dieren, mensen,
voorwerpen, systemen, actuele toestanden.
1 - Dat houdt in dat ze vragen stellen bij en actief op zoek gaan naar de voorgeschiedenis van
hedendaagse fenomenen als ontspanning en vrije tijd, arbeid, speelgoed, communicatie,
samenlevingsvormen, feesten, woningbouw ...

Adres

: Nekkerspoelstraat 21, 2800 Mechelen

Contactpersoon

:/

Telefoon

: 015/ 55 70 75

E-mail

: info@speelgoedmuseum.be

Website

: www.speelgoedmuseum.be

Openingsuren : van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u.
Afstand tot de school : 32 km
Vervoer

: reisbus

Extra informatie

:Drankje inbegrepen voor ’s middags .
Workshop ‘ De kinderspelen van Breugel’

