ModderDag voorbereiding

Structuur, vorm en kleur

onderbouw

School

Leerlingen ervaren grondsoorten, water en
modder met hun handen. Ze beschrijven
wat ze zien, ruiken, horen en voelen. De
activiteit past in het kader van taal en
wereldoriëntatie. De leerlingen kunnen
verschillen en overeenkomsten tussen
zand, aarde, klei of leem, water en modder
onder woorden brengen. Voer de aciviteit
uit in kleine groepjes van 4 á 5 leerlingen.

Materialen en voorbereiding
•

•

Per groepje: zand, aarde, klei of leem,
schorten en grote lege bakken. Bekertjes
met water, evenveel als er grondsoorten
zijn met steeds dezelfde hoeveelheid om
goede dikke klei te maken.
Zet op elke tafel zand, aarde, klei en/of
leem, lege bakken en bekertjes met water
klaar.

Tijdsduur
•
•
•
•

Inleiding: 5 minuten
Doen: 20 minuten
Nabespreking: 10 minuten
Totaal: 35 minuten

Uitvoering

Inleiding - Vertel de leerlingen dat ze zand,
aarde, klei of leem, water en modder gaan
onderzoeken met (bijna) al hun zintuigen:
kijken, ruiken, luisteren en voelen. Eerst
bekijken ze zandsoorten. Daarna maken ze
modder. Ze gaan op zoek naar verschillen en
overeenkomsten.
Doe - De leerlingen bekijken, ruiken en voelen
de verschillende materialen. Vraag hen te
vertellen wat ze zien, ruiken en voelen. Wat
is anders en wat is hetzelfde? Welk geluid

maakt het materiaal als ze er in knijpen
of roeren? Laat de leerlingen modder van
zand maken en opnieuw kijken, ruiken,
luisteren en voelen. Laat ze ook van de
andere grondsoorten modder maken.
Laat ze opnieuw beschrijven wat ze zien,
ruiken, horen en voelen. Is de modder
hard of zacht, nat of droog, warm of koud,
licht of donker? Voelt het smeuïg (net als
vingerverf), korrelig of plakkerig? Soms
kan het dichtdoen van de ogen ook helpen
bij het voelen. Laat de leerlingen in eigen
woorden vertellen of de verschillende
moddersoorten hetzelfde er uit zien, ruiken,
klinken en voelen of anders en op welke
wijze. Daag ze uit om eigen beschrijvingen
te formuleren. Laat ze associëren: ‘‘dit voelt
net als...’’, ’’dit lijkt wel op...’’, ’’dit lijkt niet
op...’’, ‘‘dit ruikt net als....’’.
Nabespreking - Bespreek de activiteit na
met de leerlingen. Vaag de leerling wat ze
gezien, gesproken, gehoord en gevoeld
hebben, of dat anders was dan ze dachten.
Extra - Wil je de activiteit nog uitgebreider
maken, laat de leerlingen dan nadenken
over wat er gebeurt met modder als je
het een tijdje laat staan (water verdampt,
modder wordt droger). Of als je er in knijpt
(uit modder kan je water knijpen).

