
INRICHTING
 

O afgeschermde hoek
O open kasten

  O effen vloerkleed (2 m2 per kind)
O speciaal ontworpen 

bouwmaterialen (100 per kind)
                      O alternatieve echte bouwmaterialen (planken,

                            lichte bakstenen, resthout, buizen, latten, stokken, ...)
                               O versiersels (cd's, lapjes, kralen, doppen, deksels, 
                                plastic bloemen, stukjes vloerbedekking, linten, ...)

                                   O natuurlijk materiaal (boomschors, schelpen, veren,
                               boomstammen, boomschijfjes, stenen takjes, eikels,...)

                              O meetmaterialen (centimeter, rolmaat, lineaal, waterpas,
duimstok, weegschaal,...)

O cijfers en letters (op blokken, op boomschijfjes, los....)
      O wereldspelmateriaal (poppetjes uit verschillende culturen, auto's,   

      bomen, dieren, hekjes, verkeersborden, ridders, kabouters, indianen, boten, ...)
        O inspirerende voorbeelden uit de hele wereld (foto's van eigen huis   

        leerlingen, fotos' van school, foto's uit dorp/stad, platen en boeken van
beroemde gebouwen uit de wereld, schematische tekeningen,  

plattegronden, foto's van eigen bouwwerk van kleuters, ...)
O inhoud hoek wisselt regelmatig

O kinderen denken mee over het materiaal
O tekenmateriaal om te schetsen

O er is materiaal voor alle spelfases
O ongestructureerde, open opdrachten

 
 
 
 
 

DEDE  
BOUWHOEKBOUWHOEK

TIP
 

Maak een bouwboek door foto's van de

gemaakte bouwwerken  in een map te

verzamelen. Zet hier het verhaal bij van de

kinderen. Wissel de schrijftaal af. 

BOUWFASES 
Fase 1 
1 dimensionaal toren of rij
Fase 2 
2 dimensionaal toren of rij, poort of brug
Fase 3 
3 dimensionaal: poort met blokken,
meerdere poorten of bruggen
Fase 4
3 dimensionaal met interne 
ruimte, dak en opening

SPELFASES
Fase 1
Manipulatief- en bewegings spel
Fase 2
Symbolisch spel
Fase 3
Gezamenlijk thematisch rollenspel
Fase 4
Bewuste leeractiviteit, regelspel



WETENSCHAPSVRAGEN/
DOE-EXPERIMENTVRAGEN

 
-O jee, hoe komt het dat je gebouw 

wel/niet is ingestort?
-O jee, de reus past niet in het 
gebouw, wat moeten we doen? 

          -Hoe kun je een brug maken van deze
blokken/ takken/ rietjes/ . . .?

               -Wat is steviger: een brug van                
blokken, een brug van lego? 

        -Hoe kun je er een dak op maken?
-Hoe kun je ervoor zorgen dat 

er auto's in kunnen rijden?
-Hoe kun je dit gebouw, op dit plaatje,

nabouwen?
-O jee...de blokken zijn op. Wat nu?

-O jee...er is geen deur, wat nu?
-O jee...het gaat regenen, wat nu?

-O jee, de dieren hebben
 geen slaapplek, wat nu?

 
 

JA JONGE, NEEJUH...
 

BABBELTRUCS STELLINGEN - als startvraag
-Dieren kunnen beter bouwen dan mensen.
-Kinderen kunnen beter bouwen dan grote
mensen.
-Alles wat je bouwt moet mooi (of sterk,
of...) zijn.
-Een tent is ook een huis.
-Zonder woorden kun je niet bouwen.
-Je kunt geen vogel bouwen.
-Een flat is handiger dan een huis.
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FILOSOFIEVRAGEN - als startvraag
-Kan een mens alles bouwen? 
-Is nabouwen hetzelfde als bouwen?
-Wat kun je niet bouwen?
-Kan de natuur iets bouwen?
-Kunnen dieren dingen bouwen?
-Moeten alle gebouwen mooi zijn?
-Kan iedereen bouwen?
-Mag je overal bouwen?
-Mag iedereen bouwen?
-Is een tent een huis?
-Wanneer is een huis een huis?
-Wanneer is een gebouw mooi?
-Heb je taal nodig om tekunnen bouwen?
-Bestaan er luchtkastelen?

O JEE, O JEE,
WIE VAN DETWEE?

 

FILOSOFIEVRAGEN

GEDACHTE EXPERIMENT/VERBEELDINGSVRAGEN 
-Wat als je ineens allemaal in een tent zou moeten
wonen?
-Wat als iedereen ineens zo klein als een kabouter was?
-Wat als je alleen nog maar kon bouwen met stokjes?
-Stel dat er geen stenen/cement/hout/... zou zijn?
-Stel dat er niet meer gebouwd mag worden?
-Stel dat je een huis kreeg, welk huis zou dat dan zijn?
-Stel dat er een huis voor je werd gebouwd, hoe zou dat
huis er uitzien?
-Wat als alleen oude mensen mochten bouwen?

DILEMMA-VRAGEN - als startvraag
-Of je mag voortaan alleen nog maar bouwen met lego
of alleen nog maar met blokken.
-Of je moet wonen in een kasteel zonder vrienden, of je
moet in een tent wonen met vrienden

DENK VRAGEN
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ERVARINGSVRAGEN
Hoe heb je dit gebouwd? Wat heb je eerst

gedaan? Met wie heb je dit gebouwd? Wie heeft
wat gedaan? Wat was jullie plan? Is dat gelukt?

Wat dacht/voelde/hoorde/zag je? Heb je dit
vaker gebouwd? Waarom wel of niet? Ben je

tevreden? Wat ben je nog van plan?

ERVARINGS

VRAGEN


