Jouw 5
belangrijkste
uitvindingen

Welke uitvinding mis je?
Uitvindingen worden vaak bedacht om een probleem op te
lossen. De pijlpunt werd uitgevonden, omdat mensen niet
snel genoeg konden rennen om wilde dieren met hun handen te vangen. De telefoon en het vliegtuig, omdat mensen
over grote afstanden contact met elkaar wilden hebben.
En die spelcomputer... Die is waarschijnlijk bedacht door
iemand die vond dat er niet genoeg leuks te doen was.

En nu? Zijn er nu zoveel uitvindingen gedaan dat er niets
nieuws meer hoeft worden uitgevonden? Natuurlijk niet!
Mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen die bijvoorbeeld groter of juist kleiner, sneller, handiger, goedkoper
of milieuvriendelijker zijn.

Er is al een heleboel uitgevonden. Van pijlpunten
uit de oertijd tot de nieuwste spelcomputers.
Bedenk een paar problemen waarvoor jij een oplossing
zou willen hebben. Dat kan iets heel kleins zijn, zoals
een knoop in je veters, maar ook iets heel groots, zoals
milieuvervuiling.

Let op: je mag best fantaseren.
Misschien vind je wel iets uit waardoor niemand meer kan schelden.

Met uitvindingen zoals de telefoon of het vliegtuig werden
mensen wereldberoemd. Van andere dingen weet niemand wie
ze heeft uitgevonden. Soms beweren meerdere mensen dat ze
hetzelfde hebben uitgevonden en wordt er ruzie over gemaakt.
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Uitvinding

Wat zijn voor jou de vijf belangrijkste uitvindingen?
Vertel waarom die uitvinding zo belangrijk voor je is.
Waarvoor gebruik je die uitvinding?
Wat zou je missen als die uitvinding er niet was?

Als jouw uitvinding een probleem oplost dat
veel mensen hebben, wil iedereen hem hebben!
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Belangrijk omdat...
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Bijna iedereen heeft bijvoorbeeld een paraplu,
omdat niemand graag kletsnat wordt als het regent.

Tekenen: het probleem
Deze poster wordt een reclameposter
voor jouw uitvinding. Teken bij het
vraagteken op de poster waarom het
zo vervelend is voor die mensen dat je
uitvinding nog niet bestaat. Bij een
paraplu zou dat kunnen zijn: als het regent,
word je helemaal nat en koud. Je haar zit raar
en je kleren plakken aan je lijf.
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Kies nu uit de problemen die je hebt
opgeschreven het probleem waarvan de meeste mensen last hebben.
Welke mensen hebben er last van?

