Activiteitenfiche naaihoek

Leeftijd : zevenjarigen
Aantal kinderen : maximaal 3
Locatie : naaihoek in de klas
Materialen :

naalden : dikke stopnaald
scharen : stofschaar, schaartje om draad door te knippen
garen : dik garen (wol), dun naaigaren, lintjes
stoffen : raster (kindernaaien), dik stof, dun stof, vilt
knopen: grote knopen, kleine knopen, met één oog, meerdere ogen,…
demofiches steken

Lesverloop :
-

Inleiding : voorstelling en demonstratie van de materialen
Kern : experimenteren met de materialen en maken van een doekje dat tot een groot patchwork gaat behoren
Slot : opruimen van de materialen (naaidoos)

Spelidee : naaien
Afspraken :
-

We lopen niet rond met de materialen
We zijn rustig in de naaihoek van de klas
We werken enkel in de naaihoek als de meester er ook is
Telkens we een naald, schaar,… niet meer gebruiken bergen we het terug op
We steken niets in onze mond
Indien iemand zich pijn doet roepen jullie de leerkrachtµ

Mogelijke spelimpulsen :
-

Kiezen van het garen ifv naald
Naald door het oog steken (eventueel aan de hand van naaldinstekers)
Knoopje leggen of knoopje naaien door een paar keer met de naald op dezelfde plaats te naaien (oefendoekje)
Patroon volgen (zie fiches) (oefendoekje)
In stof knippen (extra stofjes)
Een knoop aannaaien (oefendoekje)
Versieren van een vilten doekje dat uiteindelijk behoort tot het grote patchwork van de klas

Gradaties
Je kan graderen in welk materiaal je laat gebruiken of in hoeveel vrijheid toelaat afhankelijk van de handigheid en de ervaring van het kind
Reflectievragen (voor tijdens de handelingen) :
NAALD /SCHAAR
- Kan je makkelijk pijn doen met de naald/schaar? Hoe komt dat?
- Mag je thuis ook met een naald/schaar werken?
- Is dat dezelfde naald/schaar als je hier gebruikt?
- wat moet je doen als je in je vinger prikt? Onder de kraan houden en afdekken met pleister
- Wat moet je doen als je in je vingers knipt? Wonde spoelen onder de kraan, wonde dichtdrukken en pleister erop
Tips naar veiligheid :
- Transport van het naaigerief gebeurt altijd in een naaidoos
- Werk in een voldoende afgeschermde werkomgeving zonder obstakels
en een stabiele ondergrond
- Zorg voor voldoende orde op de werkplaats
- Neem steeds eens stabiele houding aan
- Verwijder nadien alle vuil en laat het gerief werkklaar achter op de
daartoe bestemde plaats
- Meld defecten aan veiligheidsadviseur

Eindtermen
*
*
*
*
*
*

motorische competenties : 1.2, 1.3, 1.4, 1.26, 1.27, 3.1
muzische vorming : 1.4, 1.5, 6.3, 6.4
Nederlands (luisteren – spreken – lezen) : 1.1, 1.5, 2.5, 2.6, 2.10, 3.1
WO (gezondheid – techniek) : 1.20, 2.9, 2.15, 2.16
Wiskunde (meten – probleemoplossende vaardigheden) 2.7, 2.8, 4.2
sociale vaardigheden : 3

Bronnen
http://kids.flevoland.to/borduren/
http://www.hobbydoos.nl/kids/kids.asp

Voorbeeld patchwork :

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Identificatie

Gebruik van naaigerief in de klas (schaar, naalden)

1.Algemene veiligheidsvoorschriften geldend in klas
-

Transport van het naaigerief gebeurt altijd in een koffer

- laat de kleuters in een voldoende afgeschermde werkomgeving zonder obstakels werken
en op een stabiele ondergrond
- Zorg voor voldoende orde op de werkplaats
- Zorg dat de schaar zich in een goede toestand bevindt
- Laat de kleuters steeds eens stabiele houding aannemen
- Laat de kleuters opruimen door alle vuil weg te doen en het naaigerief werkklaar
achter te laten op de daartoe bestemde plaats
- Meld defecten aan veiligheidsadviseur

2. Instructies bij noodsituaties

Noodgeval!
Snijwonde of steekwonde

Actie bij noodgeval!
-

blijf rustig en stel de leerling gerust

-

zorg ervoor dat je niet in contact komt met bloed van de
leerling. Was je handen en doe wegwerphandschoenen aan.

-

Als de wonde nog niet vanzelf gestopt is met bloeden, stelp
je eerst de bloeding door rechtstreeks op de wonde te
drukken

-

Spoel de wonde met zuiver stromend water van de kraan. Als
er geen kraan in de buurt is gebruik dan ander drinkbaar
water

-

Laat het water rechtstreeks op de wonde stromen om het vuil
uit de wonde weg te spoelen. Blijf spoelen tot er geen vuil
meer in de wonde zit. Wrijf niet in de wonde om het vuil eruit
te halen.

-

Droog na het spoelen de omgeving van de wonde maar kom
niet aan de wonde zelf

-

Dek de wonde na het reinigen met een steriel kompres af. Als
dit niet voorhanden is, gebruik dan een zuivere, droge doek.
Je kan het kompres vastmaken met kleefpleisters of door
middel van een verband.

steekwonde in het oog

-

Was je handen na het verlenen van eerste hulp.

-

Laat het voorwerp altijd zitten en stuur het slachtoffer naar
een arts.

Dek het oog af om te voorkomen dat het slachtoffer er in wrijft en
het letsel verergerd. Gebruik hiervoor een plastic bekertje en een
gaasje. Om te voorkomen dat er drukplekken ontstaan als gevolg van
het bekertje wordt een gaasje tussen het bekertje en het gezicht
gelegd. Knip in een groot gaasje een gat, groter dan het oog. Het oog
mag niet in contact komen met het gaasje, omdat dan het vocht uit
de oogbol onttrokken wordt. Leg het gaasje rondom het oog en
plaats een plastic bekertje met een gaatje in de bodem over het
geheel heen, zodat het oog afgedekt is. Prik een gaatje in de bodem
van het bekertje zodat er een lichtpuntje ontstaat, hierdoor kan het
oog zich concentreren en worden onnodige oogbewegingen
voorkomen. Plak het bekertje vast met leukoplast.

3. Risico’s

RISICO’S
-

Snijwonden aan de bovenste ledematen door verkeerd gebruik van de schaar

-

Snijwonden doordat de schaaruit de hand glijdt

-

Steekwonde door de schaar of de naald

-

Steekwonde in het oog door de schaar of de naald

4. Maatregelen om ongevallen te voorkomen.

PREVENTIE
-

op je plaats blijven staan bij het werken met naaigerief
niet slaan naar medekleuter met schaar of naald
opruimen na het werken
zorg voor orde in de naaihoek
zorg voor veilige materialen

