Schema 2 ‘Huisje, boompje, beestje’
Oriëntatie in de tijd
zon maan sterren
herfst winter lente zomer
wind regen hagel mist sneeuw temperatuur wolken
feestdagen vieringen vakanties

Oriëntatie op jezelf en anderen
gevoelens

gewoonten

gebruiken

conflicten

regels

afspraken

taken

Oriëntatie op de natuurlijke omgeving
Betekenissen
Eigenschappen
-

uniciteit
verscheidenheid
kenmerken
overeenkomsten
verschillen
bouw, onderdelen
vorm en functie
geur, smaak
voeding
groei
verzorging
ziekte
voedingsbron
leefruimte
voortbewegen
voortplanting
zintuigen
communicatie

Mens, dier, plant
Eigen lichaam dokter,
maaltijden, kleding
Gezin water
Vriendschap speelgoed
Bomen vruchten
Planten groenten
Bloemen en zaden
Worm en paddenstoel
Zoogdieren
koe (zuivel),
paard, schaap (wol),
konijn, haas
Vogels kip, haan (ei)
Vissen, kikker(dril)
Insecten vlinders, bijen
Slak, schildpad
Huisdieren
Wilde dieren

Ruimte
Grond gesteente, grind, zand,
klei, aarde
Landschappen park, bos,
zee, strand, duinen, rivier,
bergen en dalen
Wonen huis, meubels,
tuin, straat, buurt
Winkels
Verkeer
lopen en spelen,
passagier zijn,
oversteken
Vervoer transport
Beroepen onderhoud,
bouw, post, vuilnis

Eigenschappen
-

inrichting
kenmerken
voorkomen
soorten
functies
bouw
vorm en kleur
vorm en functie
materiaal
voorzieningen
communicatie
vroeger en nu
routes
bewegwijzering
mental map
veiligheid
voedingsbron
energiebron

Verschijnselen
Licht

licht en donker; lichtbronnen (lamp, zon, maan, sterren, kaars)

Geluid

verschillende geluiden: hard/zacht, hoog/laag

Kracht

de kracht van water ervaren (drijven en zinken)

Magnetisme

ervaren aan (onderdelen van) voorwerpen

Temperatuur

warm en koud

Consumeren en geld

kiezen, ruilen, lenen, betalen, teruggeven, bewaren

Communicatie

pictogrammen

Gebruiksmaterialen

soorten metaal, glas, plastic, verf, hout, papier

Verbruiksmaterialen

kosteloos materiaal, klei, meel, gist, papier

Gereedschappen

schaar, zaag, hamer, schroevendraaier, prikpen, bakvorm, oven

Productie

brood

Constructies

toren, poppenbed, paasmandje, parkeergarage

Constructiematerialen

diverse blokken en constructiematerialen

Constructieprincipes

stevigheid, stabiliteit, evenwicht, stapelen, in verband leggen

Verbindingen

lijm, tape, bouten en moeren, schroeven, passend stapelen (blokken), in elkaar passen
(constructiemateriaal)

Bewegings- en overbrengingsprincipes

scharnier (deur, schaar), hefboom (wip, tang), opwinden (touw, jojo, tol, veer)

Energiebronnen

handmatig, eigen lichaam, wind en water, gas, hout
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