IN LEVENDEN LIJVE: EEN HANDJE HELPEN

ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT

5&6

Ontdek het zelf

UITDAGING
MAAK EEN
HELPEND
HANDJE

INLEIDING
Ontdekken hoe je eigen lichaam en dat van andere organismen in elkaar zit is erg
interessant! Zo hebben onze
vingers een belangrijke
functie; ze kunnen dingen
vastpakken. En heeft een
specht een sterke snavel,
waarmee hij op een boomstam timmert om een nestje
te maken. Het lichaam heeft
allerlei handige eigenschappen om goed te functioneren en in leven te blijven. Je
lichaam is ook kwetsbaar,
lees het krantenartikel (zie
achtergrondinformatie).
Wanneer je benen en/of
armen in het gips zitten ben
je niet meer zo flexibel. Het
strikken van je schoenveters
gaat wat minder handig.
Maar ook het dichtknopen
van een blouse of jas gaat
niet zo makkelijk. Eigenlijk
ben je tijdelijk gehandicapt.
In deze uitdaging ontwerpen en maken de leerlingen
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een helpend handje voor
een zelfgekozen lichamelijke
handicap. De leerlingen
doorlopen hiermee de stappen van het ontwerpend
leren.

IN HET KORT
Probleem: De leerkracht
introduceert het thema aan de
hand van het krantenartikel over
prinses Alexia. De leerkracht
start daarna een kringgesprek
over lichamelijke handicaps en
de praktische dagelijkse problemen. De leerkracht legt uit
dat de leerlingen een helpend
handje gaan ontwerpen die
past bij de beperking van een
lichamelijke handicap.
Probleem verkennen: De leerlingen verkennen het probleem
van verschillende (tijdelijke)
lichamelijke handicaps en ver-

kennen ook welke beperkingen
deze handicaps teweegbrengen. De leerlingen maken een
gemotiveerde keus voor een
beperking waar ze een ‘helpend
handje’ voor willen ontwerpen
en maken.
Ontwerp voorstel maken: De
leerlingen stellen een programma van eisen op voor een
‘helpend handje’.
Uitvoering: De leerlingen maken het helpend handje.
Testen en evalueren: De
leerlingen testen hun helpend
handje om te kijken of deze
voldoet aan het programma van
eisen. D
Presentatie: De leerlingen presenteren hun ‘helpend handje’
aan elkaar.

en laat je niets wijsmaken

DOELSTELLINGEN
De leerlingen:
• Ontdekken wat een (tijdelijke) lichamelijke handicap is
• Ontdekken welke
beperkingen een (tijdelijke)
lichamelijke handicap heeft
• Ontwerpen en maken een
helpend handje voor een (tijdelijke) lichamelijke handicap

HANDIGE
MATERIALEN
• A3 wit tekenpapier
• A4 wit tekenpapier
• Lijm
•	Stokjes in allerlei diameters
en lengtes
• Knijpers
• Punaises
• Potloden
• IJslollystokjes
• Gekleurd papier
• Tape
•	Verzameling kosteloos
materiaal
• Scharen
• IJzerdraad

SLEUTELWOORDEN
Handicap: door een stoornis of
beperking veroorzaakt lichamelijk of geestelijk onvermogen om
normaal te kunnen functioneren.
Lichamelijke handicap: een
persoon met een lichamelijke of
motorische handicap is iemand
die door een probleem aan
zijn lichaamsdelen gehinderd
wordt in zijn handelingen en/of
bewegingen.

Geestelijke handicap: een
persoon met een geestelijke
handicap is iemand die door
een probleem aan zijn geest
gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen.
Beperking: wanneer je bepaalde vaardigheden niet meer
goed kunt uitvoeren.

Introduceer het thema ‘In
levende lijve’ en ‘helpend handje’
aan de hand van het Metro- artikel over prinses Alexia en de
video: http://www.schooltv.nl/
video/wat-gebeurt-er-meteen-gebroken-arm-in-hetgips/#q=gebroken%20arm%20

VOORBEREIDEN
DUUR: 30 MINUTEN

Maak vervolgens een woordweb

Lees de lesbrief goed door en
verzamel de materialen voor
deze uitdaging. Lees het krantenartikel over prinses Alexia
en bekijk de video: http://www.
schooltv.nl/video/wat-gebeurter-met-een-gebroken-arm-inhet-gips/#q=gebroken%20
arm%20

met de leerlingen. In het midden
komt het woord handicap. Belangrijke woorden die aan bod
kunnen komen zijn de sleutelwoorden.
Vertel de leerlingen dat ze een
helpend handje gaan ontwerpen
en maken voor iemand met een
(tijdelijke) lichamelijke handicap.

LESVERLOOP
PROBLEEM
DUUR: 30 MINUTEN -VOORLEZEN OF VIDEO – KLASSIKAAL – LEERKRACHT GEEFT
LES
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Ontdek het zelf

PROBLEEM
VERKENNEN
DUUR: 15 MINUTEN –
VIERTALLEN – LEERKRACHT
ALS COACH
Weten de leerlingen wat een
handicap is? Afgelopen zomer
waren de Paralympische Spelen. Voor wie zijn deze Spelen
bedoeld? De leerlingen verkennen in groepjes van vier welke
verschillende soorten lichamelijke handicaps er zijn en beschrijven daarbij welke beperkingen
– vaak meerdere - deze persoon
ondervindt. Dit schrijven ze op
een A3. De leerlingen verdelen
zich vervolgens in tweetallen
kiezen een beperking waarvoor
zij een helpend handje gaan
maken.

ONTWERPVOORSTEL
MAKEN
DUUR: 15 MINUTEN –
TWEETALLEN –
LEERKRACHT ALS COACH
De leerlingen hebben in tweetallen voor een beperking
gekozen. Hiervoor maken ze een
ontwerp aan de hand van een
programma van eisen.
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Dit programma van eisen kan
bijvoorbeeld bestaan uit:
•	Het helpende handje moet
licht van gewicht zijn
•	Het helpend handje moet
lang zijn
•	Het helpend handje moet
makkelijk te openen zijn
•	Het helpend handje moet zelf
weer sluiten
•	Het helpend handje moet
zichtbaar zijn
De leerlingen presenteren hun
programma van eisen aan de
leerkracht. Coach de leerlingen door vragen te stellen over
bijvoorbeeld uitvoerbaarheid,
organisatie en materiaal gebruik.
Aan de hand van het programma van eisen maakt iedere
leerling afzonderlijk van elkaar
drie schetsen op drie A4’tjes
met betrekking tot het helpende
handje voor de beperking.
Daarna bespreekt ieder tweetal
elkaars ontwerpen en maken de
leerlingen een gemeenschappelijk ontwerp getekend op A3.

UITVOEREN
DUUR: 40 MINUTEN TWEETALLEN –
ZELFSTANDIG WERKEN –
LEERKRACHT ALS COACH
In tweetallen gaan de leerlingen
aan de slag met hun ontwerp
en maken een helpend handje.
Aan de leerkracht kunnen de
leerlingen advies vragen over
hun ontwerp. Tevens coacht de
leerkracht de leerlingen aan de
hand van het programma van
eisen. Komen de eisen die de
leerlingen gesteld hebben terug
in het ontwerp?

TESTEN EN
EVALUEREN
DUUR: 10 MINUTEN TWEETALLEN – LEERKRACHT
ALS COACH
De leerlingen testen in tweetallen of hun helpend handje
voldoet aan het programma van
eisen dat ze hebben opgesteld.
Aan welke eisen wordt er prima
voldaan en welke eisen zijn wat
minder gerealiseerd?
Tip: laat de groepjes elkaars ontwerpen beoordelen aan de hand
van het programma van eisen

en laat je niets wijsmaken

PRESENTEREN
DUUR: 30 MINUTEN KLASSIKAAL - LEERKRACHT
ALS COACH
Kies uit de volgende vormen
van presenteren:

2. Nodig een fysiotherapeut of
een arts uit als deskundige. De
leerlingen presenteren hun helpend handje aan de deskundige.
De deskundige geeft feedback
op het helpend handje. De
leerkracht maakt foto’s van deze
presentatie.

ACHTERGRONDINFORMATIE
PRINSES ALEXIA AAN
BOVENBEEN GEOPEREERD
Het ski-ongeluk dat Alexia in
februari had tijdens de wintersportvakantie met de koninklijke
familie is bijna klaar om vergeten te worden. De prinses
is vrijdag 9 september 2016
geopereerd aan haar rechter
bovenbeen, zodat de plaat en
de schroeven die zij na het ongeluk in haar been kreeg, eruit
gehaald konden worden.
De schroeven en de plaat werden in haar been geplaatst toen
zij op 27 februari het ongeluk
had. De 11-jarige dochter van
koning Willem-Alexander en
koningin Maxima brak toen haar
rechter bovenbeen en werd
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1. De leerlingen presenteren
hun ‘helpend handje’ aan de
klas.

met een helikopter naar het
ziekenhuis vervoerd. Volgens
de Rijksvoorlichtingsdienst was
er geen sprake van schuld door
derden of een botsing.Werken
aan herstel
Volgens de RVD is de operatie
die Alexia vrijdag onderging
goed gegaan. De prinses mocht
enkele uren na de operatie het
ziekenhuis alweer verlaten, om
in haar eigen huis in Wassenaar
te werken aan haar herstel.
(Bron: Metro 09-09-2016)

EXTRA LINKS
Sporten met een handicap:
http://www.schooltv.nl/video/
nieuws-uit-de-natuur-sportenmet-een-handicap/
Hulphond voor gehandicapten:
http://www.schooltv.nl/video/
hulphond-hulp-voor gehandcap
ten/#q=trefwoord%3A%22han
dicap%22

De reeks uitdagingen
Ontdek het zelf zijn
bestemd voor alle klassen
van het primair onderwijs
en komen tot stand onder
verantwoordelijkheid van
TechYourFuture en HEIN!
in samenwerking met
Heutink.
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