4.8 Samen clowntjes maken

4.8

Lesblad voor de leerkracht

Aantal kinderen: 4
Doel(en) van deze activiteit:
• Ervaring opdoen met het werken in een
productielijn (taken verdelen, je aandeel leveren, tot één product zien te
komen).
• Kinderen maken een bewegende
constructie.

Materiaal dat in de doos moet zitten:
• mal van de onderdelen van een clowntje
• perforator
• 4 scharen
• plakbandhouder + plakband
• chenilledraad
• splitpennen
• viltstiften

Opmerkingen:
Gebruik gekleurd karton dat kinderen kunnen knippen of wit karton dat ze later zelf
in kunnen kleuren.

Wat nog meer nodig is:
karton

Suggestie(s):
Maak met (vlieger)touw een marionetconstructie achter op het clowntje.
Laat ook het versieren van de clowntjes in
een productielijn gebeuren.

Beschrijving van de activiteit:
De leerlingen werken met z’n vieren aan de productie van de clowns.
Stimuleer de kinderen om op hun onderdeel goed hun best te doen. Ze weten nog niet
welke clown van hen wordt. Als het goed is maakt het ze niet uit welke clown ze uiteindelijk krijgen, omdat ze alle vier even mooi zijn.
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Wat er in de doos zit (en er dus ook weer
in moet zitten na afloop van de activiteit)
• mal van de onderdelen van een clowntje
• perforator
• 4 scharen
• plakbandhouder + plakband
• chenilledraad
• splitpennen
• viltstiften

Wat je nog meer nodig hebt:
karton
Wat je moet doen:
Jullie gaan samen vier clowntjes maken.
1. Zoek ieder een kleur karton uit.
2. Verdeel daarna de taken:
• Nummer 1: trekt 4 keer de mal van het hoofd om op één kleur karton en knipt de
hoofden alle vier uit.
• Nummer 2: trekt 4 keer de mal van het lichaam om en 4 keer de bovenste stukjes
van de benen op één kleur karton en knipt ze uit (4 keer links en 4 keer rechts).
• Nummer 3: trekt de armen 4 keer om op één kleur karton en knipt ze uit (4 keer
links en 4 keer rechts).
• Nummer 4: trekt de onderbenen en voeten 4 keer om op één kleur karton en knipt
uit (4 keer links en 4 keer rechts).
3. Teken de gaatjes voor de splitpennen op elke kopie.
4. Maak de gaten voor de splitpennen. Je doet dit met de perforator. Goed mikken!
5. Ieder krijgt de onderdelen voor één clowntje en gaat zijn clown versieren.
6. Hierna gaat ieder zijn clown in elkaar zetten. Gebruik daarbij de splitpennen of
stukjes van het gekleurde draad (chenilledraad).
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