ModderDag activiteit

ModderTorens maken
Bij deze activiteit proberen de leerlingen
een zo hoog mogelijke toren te maken
van modder. Deze activiteit kan worden
ingezet bij de vakken rekenen en
wereldoriëntatie. De leerlingen leren
op verschillende manieren om een
technisch probleem op te lossen en ze
kunnen uitleggen wat je moet doen om
een toren van modder hoger te maken.
Ook leren ze een staafdiagram (over
moddertorens) maken. De activiteit kan
in keline groepjes worden uitgevoerd.

Materialen en voorbereiding
•

•
•
•

Per groepje: 1 bakje water, 1 bak
zand, 1 bak aarde/potgrond en
eventueel 1 bak met klei of leem.
Steentjes, stokken of andere
materialen om de torens te
verstevigen.
Eventueel schorten voor de kinderen.
1 liniaal of meetlint, papier en
potlood.

Tijdsduur
•
•
•
•

Inleiding: 10 minuten
Doen: 20 minuten
Nabespreking: 10 minuten
Totaal: 40 minuten

Uitvoering

Inleiding - Vertel de kinderen dat ze
torens gaan maken van modder. De
uitdaging wordt wie de hoogste toren
kan maken. Vraag de leerlingen eerst
te bedenken wat je kan doen om een

midden-

bouw

School

ModderToren zo hoog mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door de modder niet te nat
te maken, de toren breed te maken, te
verstevigen met steentjes, enz. Schrijf de
dingen die de leerlingen bedenken op het
bord. Het is niet erg als dat niet veel is.
Waarschijnlijk bedenken ze makkelijker
dingen als ze eenmaal met de modder
bezig zijn.
Doen - De leerlingen gaan torens
van modder maken. Eerst maken ze
verschillende soorten modder door water
bij de emmers zand, aarde, potgrond, klei
of leem te doen. Daarna maken ze torens.
Daarbij proberen ze versschillende
dingen uit (aan de hand van de ideeën die
eerder op het bord zijn geschreven). Wat
gebeurt er als je de toren breder maakt?
Kun je hem dan ook hoger maken? Wat
als je er steentjes instopt? Laat ze steeds
opschrijven wat ze veranderen aan de
toren en dan en dan opmeten hoe hoog
hij is geworden. Laat de kinderen tot
slot een staafdiagram maken vor de
verschillende ModderTorens.
Nabespreking - Bespreek de activiteit
na met de leerlingen. Hang de gemaakte
staafdiagrammen op. Op welke manieren
kon je een toren hoger maken? Wanneer
werd hij lager? Welke ModderToren was
uiteindelijk het hoogst? Hoe hoog was
die toren? Wie heeft de meest originele
manier bedacht om de toren hoger te
maken (een manier die niemand anders
bedacht heeft)?

