FILE!; EEN BEELDENDE LES VOOR DE ONDERBOUW
Verschillende prentenboeken over voertuigen
kunnen aanleiding zijn om met de kinderen
voertuigen te maken. Een voorbeeld is het
prentenboek De grote rode bus. Dit prachtig
geïllustreerde boek gaat over een file die ontstaat
vanwege een gat in de weg. Een leuke aanleiding
om zelf ook een file van allerlei voertuigen in de
klas te maken.
In het volgende les-idee stempelen de kinderen
met allerlei materialen. Het eindproduct ligt niet
vast. Het geeft de kinderen de ruimte op eigen
wijze te experimenteren en onderzoeken hoe je
verschillende vormen kunt gebruiken om een
voertuig samen te stellen. Het vooraf samen kijken
naar en praten over voertuigen biedt houvast en opent de ideeënfontein. En, als de
gemaakte file in de klas te zien is, is dit weer materiaal om er over verder over te
fantaseren en te vertellen.
Beschouwen
Laat de leerlingen speelgoed, voorwerpen en foto’s van voertuigen meenemen ter inspiratie
en richt met hen een kijkhoek in. Bekijk samen met de kinderen prenten/ foto’s over
voertuigen en praat over hoe deze eruit zien. Waarvan kennen ze de voertuigen? Kun je
aan het voertuig zien of het hard kan of juist niet? Kunnen er veel of weinig mensen in en
op? Kun je ronde/ vierkante/ rechthoekige vormen herkennen?
Opdracht
Kun jij een voertuig (bus/trekker/ vliegtuig/
vrachtauto/…) stempelen van materialen in
verschillende vormen?
Nodig

Stempelmateriaal:
o verschillende blokjes (blokken uit de
blokkendoos/ lego-, duploblokjes).
o rechthoekige stukjes karton (in
verschillende lengtes en diktes)
o wc-rolletjes
o kurken
o grote schroeven (met platte koppen)

verf (maak ‘stempelkussens’ van stukken
vaatdoekjes/ schuim in oude potdekseltjes)

gekleurd papier

rol behang

lijmstiften

Stappen
1. Stempel met de materialen een voertuig dat jij leuk vindt om te maken op een
gekleurd papier
2. Laat het werkstuk drogen
3. Knip het voertuig uit.
4. Maak met andere kinderen op een behangrol een lange weg met gescheurde
gekleurde stroken papier.
5. Plak je voertuig op de weg.
Tip
Maak met een rol behangerstape een landschap/ plattegrond op ramen, muren en vloer
waarop de voertuigen geplaatst kunnen worden.

