Lessuggestie Handvaardigheid ‘Schuitje varen’
Groep: middenbouw
Uitleg leerkracht
De les start met de film van de Nar en Steketee op vakantie. Na de film bespreekt de
leerkracht wat de leerlingen allemaal hebben gezien en wat er allemaal te zien was
rond het thema vakantie. Het motto: ‘’Vastenavend, da’s pas vekansie’’ kan nu
uitgelegd worden.
De leerkracht kan er voor kiezen om de leerlingen in tweetallen te laten bespreken
wat de leerlingen als vervoersmiddel hebben gebruikt om op vakantie te gaan.
Vervolgens kan besproken worden dat de Nar en Steketee wel met een heel
speciaal vervoersmiddel op vakantie zijn gegaan, namelijk de blauwe schuyte (kijk
voor meer informatie over de blauwe schuyte op www.stichtingvastenavend.nl ).
De leerlingen moeten met hun eigen creativiteit een bootje maken (thema
vakantie), daar kunnen ze de onderstaande materialen voor gebruiken.
Materialen die je nodig hebt

(voor de leerlingen klaar leggen op de instructietafel):
•
•
•
•
•
•
•

Gekleurd papier
Schaar
Lijmpotjes
Nietmachine
Versiermateriaal (eventueel touw, crêpepapier, bierdopjes etc.)
Kurken
De film van de nar en steketee op www.kindervastenavend.nl/films
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Opdracht
Inleiding:
De les start met de film van de Nar en Steketee op vakantie. Na de film bespreekt de
leerkracht wat de leerlingen allemaal hebben gezien en wat er allemaal te zien was
rond het thema vakantie. Het motto: ‘’Vastenavend, da’s pas vekansie’’ kan nu
uitgelegd worden.
De leerkracht kan er voor kiezen om de leerlingen in tweetallen te laten bespreken
wat de leerlingen als vervoersmiddel hebben gebruikt om op vakantie te gaan.
Vervolgens kan besproken worden dat de Nar en Steketee wel met een heel
speciaal vervoersmiddel op vakantie zijn gegaan, namelijk de blauwe schuyte (kijk
voor meer informatie over de blauwe schuyte op www.stichtingvastenavend.nl ).

Kern:
De leerlingen krijgen de opdracht nu zelf een schuitje te maken. Ze moeten hierbij zo
creatief mogelijk zijn zodat iedere leerling al werkende een eigen schuit kan creëren.
Alle materialen liggen klaar op de instructie tafel. Per groepje mogen de leerlingen
langs de instructietafel lopen om een aantal materialen te pakken die ze willen
gebruiken voor hun knutselwerk. De leerlingen kunnen later natuurlijk volgens de
afspraken meer materiaal gaan halen.

Afsluiting:
Als afsluiting kan een ware optocht van schuitjes door de klas trekken om elkaars
werk te bewonderen.

Aanvullende suggesties (voor uitbreiding opdracht)
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