
 

5.5 Gereedschappen 5.5 

Lesblad voor de leerkracht  Aantal kinderen: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel(en) van deze activiteit:  
• De kinderen proberen gereedschap uit 

en leren op die manier het juiste 
gebruik. 

• De kinderen leren de namen van de 
diverse gereedschappen. 

• De kinderen leren gereedschappen 
sorteren op beroep. 

 

Materiaal dat in de doos moet zitten: 
• diverse bouten en moeren 
• 4 steeksleutels 
• 2 plankjes met gaatjes 
• memoryspel 

 
Wat nog meer nodig is: 
De gereedschapskist van de school of de 
diverse gereedschappen die aanwezig zijn 
voor handenarbeid. Als dit niet aanwezig is, 
kunnen de kinderen diverse soorten 
werktuigen/gereedschappen mee naar 
school nemen. 
Verzameling voorwerpen die gedemonteerd 
kunnen worden, bijvoorbeeld: wekker, 
weegschaal, stofzuiger, typemachine, enz. 
Een kopie van de kopieerbladen. 
 
Uit de centrale kast: 
diverse schroevendraaiers 
 

Opmerkingen: 
Laat de kinderen ruim van tevoren 
voorwerpen mee naar school nemen die 
gesloopt mogen worden, bijvoorbeeld: 
typemachine, stofzuiger, enz. 
 
Maak van de werkbladen één keer een 
memoryspel door deze twee keer op dun 
karton te kopiëren en daarna los te snijden. 
Doe het spel in de doos. 
 
Suggestie(s): 
Met de verzamelde gereedschappen kun je 
een gereedschaphoek inrichten. 
 

Beschrijving van de activiteit: 
De leerlingen monteren de diverse bouten en moeren in het plankje met behulp van de 
steeksleutels en schroevendraaiers. De kinderen verzamelen zoveel mogelijk 
gereedschap en sorteren dit op wat ze wel en niet kennen. De leerlingen zoeken met 
behulp van de werkbladen de namen op van het gereedschap dat ze niet kennen. 
Daarna volgt de demontage en montage van de verzamelde voorwerpen. 
Als er nog tijd over is of als er geen voorwerpen zijn, spelen de leerlingen het 
memoryspel of ze maken het kopieerblad. 
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5.5 Gereedschappen  5.5 

Lesblad voor de leerling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat er in de doos zit: (en er dus ook 
weer in moet zitten na afloop van de 
activiteit) 

• diverse bouten en moeren 
• 4 steeksleutels 
• 2 plankjes met gaatjes 
• memoryspel 
 

Wat je nog meer nodig hebt: 
De gereedschapskist van de school of de diverse gereedschappen die aanwezig zijn voor 
handenarbeid. 
Verzameling voorwerpen die gedemonteerd kunnen worden, bijvoorbeeld: wekker, 
weegschaal, stofzuiger, typemachine, enz. 
Een kopie van de kopieerbladen. 
 
Uit de centrale kast: 
diverse schroevendraaiers 
 
Wat je moet doen: 
Jullie gaan kennismaken met allerlei soorten gereedschappen en je leert ze ook 
gebruiken. 
 

1. Je monteert bouten en moeren in het plankje met behulp van de steeksleutels en 
schroevendraaiers. 

2. Verzamel zoveel mogelijk gereedschap. 
3. Sorteer het gereedschap: je maakt een stapel met gereedschap dat je wel kent en 

een stapel die je niet kent. 
4. Neem het gereedschap dat je niet kent: zoek de naam op de werkbladen op. 
5. Als er “sloop”voorwerpen aanwezig zijn, gaan jullie met het aanwezige gereedschap 

aan de slag: je probeert zoveel mogelijk schroeven, bouten en moeren los te maken 
en weer vast te zetten. 

6. Als er nog tijd over is, kun je nog een spelletje memory spelen en/of het 
kopieerblad maken. Wie kent er de meeste gereedschappen? 
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