Werkkaart: Lampionnen maken

Lange termijn doelen:
- De leerling kan kosteloos materiaal inzetten.
- De leerling kan op een juiste manier materialen
en middelen in zetten.
- Hij gaat zorgvuldig om met materiaal en
gereedschappen en voorkomt verspilling van
materialen.

Tijdsduur: 1½ uur

Doelen voor deze les:
De individuele leerling kan een lampion maken voor
de door de docent toegewezen leeftijd (0-4 jaar).
De leerling gebruikt (deels) kosteloos materiaal in de
uitvoering van de lampion.
Materialen:
✓ Kosteloos materiaal
✓ Gekleurd papier
✓ (gekleurd) Karton
✓ Scharen
✓ Pritt stiften en sterke lijm
✓ Vliegerpapier
✓ Touw
✓ Vouwblaadjes
✓ Verf, kwasten, bekertjes water
✓ Nietmachine
✓ Plakband
✓ Perforator

Tafelopstelling:
Groepsopstelling

Link met het werkveld: Kinderdagopvang
Thema: Sint Maarten

Gebruik PowerPoint: NEE
Totaal aantal aan opdrachten: 4
Start met de groep te verdelen in
leeftijdscategorieën. Zorg ervoor dat er voor
verschillende leeftijden lampionnen worden
bedacht en uitgevoerd.
Opdracht 1) De leerling bedenkt en maakt
een lampion voor de door de docent
aangewezen leeftijd (0-4 jaar).
Opdracht 2) De leerling maakt een
stappenplan (en werkt dit uit in Word) over
hoe je de lampion moet maken en wat je
daarbij nodig hebt.

** Lampje voor in de lampion **
Opdracht 3) De leerling typt minimaal twee
Sint Maarten liedjes uit, passend bij de leeftijd
van de doelgroep (kinderopvang 0-4 jaar).
Leerlingen mogen internet inzetten om ideeën
op te doen. Maar dit hoeft natuurlijk niet.

Reflecteren:
Reflecteer met de leerlingen over deze les wat jij als
docent op dat moment een geschikte manier vindt.
Bij de eindpresentatie laten leerlingen hun lampion
zien. De bedoeling is dat je aan de lampion kan zien
voor welke leeftijd de lampion is verzonnen en
gemaakt.

Opdracht 4) Lampion presenteren.
Tip: Vind je de opdracht te groot? Laat dan
opdracht 2 en/of 3 weg.
Bron:
Actiekaarten Fase 1- materiaal van Kr 8.
Meppel: Uitgeverij Edu’ Actief b.v. (actiekaart
nummer: 21) http://www.methodekr8.nl/

