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wat is het probleem?
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bedenk een oplossing; wat weet je al?
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maak wat je bedacht hebt.
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kun je het nog verbeteren?
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werkt het, wat je bedacht hebt?
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De onderzoeksstappen Uitgewerkt in ‘Wat valt omlaag?’

1. Wat zie, ruik, voel, hoor of proef je? De kinderen kijken hoe voorwerpen vallen en de grond raken.

2. Wat wil je weten? Wat gaat er gebeuren, denk je? De kinderen onderzoeken of alles wat je laat vallen de grond gaat raken. 
De kinderen voorspellen bij elk voorwerp wat er gebeurt.

3. Onderzoek of dat ook echt gaat gebeuren. Daarna doen de kinderen de proefjes. Ze laten alle voorwerpen vallen.

4. Wat heb je ontdekt? Ze ‘noteren’ hun bevindingen op het blad.

5. Vertel aan anderen wat je ontdekt hebt. Klassikaal bespreken ze hun bevindingen en concluderen ze dat alles 
wat je loslaat naar beneden valt maar wel op verschillende manieren.
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Herfst  R  Herfst in oma’s straat  R  Wat valt omlaag? 1 

blad 1 van 2

Proefjes zwaartekracht  |  we helpen pompom

routine we helpen Pompom

so ort activiteit
ontdekken

vaste volgorde

categorie
‘Her fst in oma’s straat’

fa se
ankerthema

m at e r i a a l
• ankerflap met stift • 4 ballonnen• 2 esdoornvruchtjes• 4 herfstbladeren (2 grote en 2 kleine bladeren) • 4 hoepels• hoofddeksel voor Pompom (het hoofddeksel dat hij koos in ‘Bonk! Boven op Pompoms hoofd’)• 2 kastanjes • 4 vellen papier• potloden

• Pompom
• u SE samenwerkend leren: 3digiregie

• V  Proefjes zwaartekrachtleerkr achta ssistent• V  Proefjes zwaartekracht

w o o r d e n s c h at
qs a 1
naar beneden

het ding
gevaarlijk

de grond

qm a 1 qs a 2dwarrelen
omlaag

(neer)ploffen
veilig

qz a 1 qm a 2het hangt ervan af de helm
onderzoeken

qz a 2
stuiten/stuiteren

Wat valt omlaag?Voorbereiding Print voor elk tweetal de eerste pagina van het kopieerblad. Blaas 

twee van de vier ballonnen op en maak van twee van de vier vellen papier een prop. Leg 

vier hoepels in circuitvorm. Leg in hoepel 1 de ballonnen, in hoepel 2 de esdoorn-

vruchtjes en de kastanjes, in hoepel 3 de herfstbladeren en in hoepel 4 het papier.

Introductie Bekijk Pompoms hoofd en vraag: Hoe is het met je, Pompom? Pompom: 

Ik voel me weer een stukje beter. Ik ben benieuwd wat er op mijn hoofd is gevallen. Zeg 

dat de kinderen dit gaan onderzoeken. We gaan eerst kijken hoe iets valt. Wat gebeurt 

er dan? Vraag een aantal kinderen in het lokaal iets te zoeken wat op de grond mag 

vallen en dit mee te nemen naar de kring. Pompom: Is dat niet gevaarlijk, dingen laten 

vallen? Reageer: Wees maar niet bang, Pompom. We zetten iets op je hoofd. Vraag een 

kind om Pompom een hoofddeksel op te zetten. Zo is het zeker veilig, Pompom.

Welk plan staat er op onze ankerflap?Welke dingen ga jij laten vallen en onderzoeken? Waarom kies je die dingen?

Waar kunnen we naar kijken als iets valt?
Kern Nu gaan we uitproberen hoe dingen vallen. Vraag de kinderen te voorspellen wat 

er gebeurt. Wat gebeurt er als ik dit loslaat? Laat een van de door de kinderen gezoch-

te voorwerpen los. Wat gebeurde er? Wat zag je? Raakte het de grond? Klopte het wat 

je dacht? Kies een ander voorwerp. De kinderen voorspellen wat er gebeurt. Laat het 

voorwerp daarna vallen. Bespreek wat er gebeurde. Ging het hetzelfde of anders? 

Stuiterde het of plofte het op de grond? Wat hoorde je? Ga ook in op de valsnelheid: 

Viel het snel of dwarrelde het naar beneden? Raakte alles de grond? Probeer op deze 

manier alle gekozen voorwerpen uit. Zet dan de coöperatieve werkvorm maatjeswerk 

‘We doen het samen’ in. Maak tweetallen en verdeel ze over de proefjes. Geef elk 

tweetal een kopieerblad en een potlood. De kinderen pakken om de beurt een voor-

werp uit de hoepel en laten dit vallen. Ze kijken wat er gebeurt en kleuren op het 

kopieerblad de vakjes in bij de voorwerpen die de grond raken. De kinderen rouleren en 

doen bij de volgende hoepel hetzelfde met de andere voorwerpen. Zo ontdekken ze dat 

alles valt en de grond raakt. Loop voorzichtig met Pompom rond en begeleid waar 

nodig. Bespreek klassikaal wat er te zien was. Geef ruimte aan waarnemingen die de 

kinderen spontaan inbrengen, bijvoorbeeld over verschil in valsnelheid (langzaam, 

sneller, snelst) en de manier waarop voorwerpen de grond raakten.
Afsluiting Pompom: Ik heb heel goed opgelet. Alles wat je laat vallen, raakt de 

grond. Sommige dingen vallen snel, andere dingen langzamer. De kinderen reageren 

op Pompoms bewering. Zeg: Bijzonder, hè? Dat schrijven we op. Noteer de conclusie in 

de derde kolom van de ankerflap: ‘Alles wat je loslaat, valt naar beneden.’ Pompom: 

Maar wat viel er op mijn hoofd? Zeg: Dat zoeken we verder voor je uit, Pompom.

Ben je het eens met wat Pompom zegt over vallen? 
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Magda van der Wulp

Wat is Wetenschap & Technologie?
Met W&T leren de kinderen de wereld beter begrijpen. 
Dat is iets wat jonge kinderen graag willen: ze  kijken 
nieuwsgierig en verwonderd naar de wereld en hebben een 
natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Het doel van 
W&T-onderwijs is het stimuleren en vasthouden van die 
houding. De manier waarop  dat gedaan wordt is via onder-
zoekend en ontwerpend leren. Onderzoeken en ontwerpen 
zijn daarbij een manier van werken. Hierin leren kinderen 
bijvoorbeeld waarnemen, nadenken, handelen en reflecte-
ren. En dat doen ze ook in de wetenschap.

Onderzoeken en ontwerpen
In Schatkist editie 3 onderzoeken de kinderen een 
probleem of ontwerpen ze een oplossing volgens een 
aantal stappen. Daarom zijn er in Schatkist editie 3  
stappenkaarten bij ontwerpend leren:

Wetenschap & Technologie | Onderzoekend en ontwerpend leren

Wetenschap & Technologie voor kleuters?!

Wetenschap & Technologie, het is nogal een mond vol. Het past goed bij de 21e eeuwse vaardig
heden. Ook al zo’n term waarbij je niet onmiddellijk aan kleuters denkt. Toch gaat Schatkist editie 3 
als enige de uitdaging aan om structureel W&T aan kleuters aan te bieden. Dat Schatkist editie 3 dit 
op een speelse, eigentijdse manier doet en daardoor juist heel goed bij jonge kinderen past, maken 
we graag aan je duidelijk.

En stappenkaarten bij onderzoekend leren. Als voorbeeld kijken we hoe 
die stappen verwerkt zijn in de activiteit: ‘Wat valt omlaag?’ uit het anker 
Herfst. De kinderen onderzoeken daarin wat er gebeurt met voorwerpen 
die vallen (zwaartekracht).
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W&T in alle ontwikkelingsgebieden
Onderzoekend en ontwerpend leren is in Schatkist editie 3 de 
basishouding voor alle ontwikkelingsgebieden. Ook reken- of 
taalactiviteiten, activiteiten met een focus op ‘Oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ of ‘Kunstzinnige vorming’ zijn ideaal om de 
onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen 
te stimuleren. Bijvoorbeeld bij taal, verkennen de kleuters de 
klank [v] op een wetenschappelijke en tegelijkertijd speelse 
manier: Ze onderzoeken de vraag:  ‘Hoe voelt het als je de 
letter ‘v’ uitspreekt?’ De kinderen onderzoeken samen wat ze 
met hun vingers voelen bij hun keel, lippen en wangen als ze 
de ‘v’ uitspreken. Ze kijken daarbij naar zichzelf en elkaar en 
vertellen wat ze ervaren.

W&T als basis voor elk anker
De stappen van onderzoekend en ontdekkend leren worden 
ook toegepast in de opbouw van de ankers. In de Kennis-
making: wordt een centraal probleem verkend. Dit probleem 
wordt in de Ankerthema’s verbreed en verdiept en in de 
Afronding brengen de kinderen verslag uit van alle ervaringen 
en ontdekkingen en reflecteren ze hierop. Bij de start van 
het anker Herfst bijvoorbeeld lijkt het erop dat Pompom de 
herfst alleen maar vervelend, koud en nat vindt. De kinderen 
gaan aan het werk met de probleemstelling: ‘Wat gebeurt er 
allemaal in de natuur in de herfst en hoe kunnen we er voor 
zorgen dat Pompom de herfst ook leuk vindt?’. In het anker-
thema ‘Wat doet de wind?’ onderzoeken ze de wind en maken 
ze zelf wind! Ze wapperen. Blazen en gebruiken zelfs de föhn 
om voorwerpen in beweging te krijgen. Ze onderzoeken ook 
wat er op Pompoms hoofd is gevallen en bedenken oplossing en 
hoe hij zich buiten toch veilig kan voelen. In de afronding 
werken en spelen ze rondom de vraag: Wat ruim je op in de 
herfst en wat niet?
Al met al zijn de kinderen volop bezig met W&T op een betekenis-
volle en speelse manier!

W&T in de ontdekhoeken
De ontdekhoeken zoals die beschreven worden in Schatkist 
editie 3, komen tegemoet aan de nieuwsgierige kleuter. In de 
herfst brengen de kinderen het weer in kaart. Ze vullen elke 
dag het weer in op een kopieerblad ‘het weer van vandaag’. 
Met duploblokken maken ze een staafdiagram over hoe 
vaak weersomstandigheden voorkwamen. Wereldoriëntatie, 
rekenen en ook W&T!

W&T als fundament
Kortom: Wetenschap & technologie past heel goed bij jonge 
kinderen en zit volop in Schatkist editie 3. Als fundament in 
de ankers, in alle ontwikkelingsgebieden en in activiteiten en 
hoeken die rechtstreeks W&T als doel hebben.


