
Gobi in de klas!  

Leerling informatie 

Inleiding 

Deze les komt de Gobi-woestijn wel heel dichtbij! Samen met een drie of 

vier andere kinderen ga je je namelijk in een deel van de woestijn 

verdiepen en dat nabouwen voor de open middag of avond! Als je een 

echte regelaar bent, kun je er ook voor kiezen om de open dag te 

organiseren en te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen komen. 

 

Aan de slag! 

 

Kern 

Vooraf aan deze les heeft de meester of juf je al verteld dat je in groepen 

gaat samenwerken. Maak groepen van vier of vijf kinderen en kies een 

van deze onderwerpen: 

- De nomaden en hun yurts 

- Het zandlandschap en rotsen 

- Kamelen, gazellen, antilopen 

- Struiken en bomen 

- Uitnodigingen, posters en evaluatie 

 

Pak het werkblad dat bij jouw onderwerp hoort en lees de instructies goed 

door. Ga dan aan de slag.  Verdeel de taken goed! Misschien hebben jullie 

wel meer informatie nodig van internet: laat dat dan een of twee kinderen 

uitzoeken. 

 

Afsluiting 

De afsluiting van dit project is de open middag of avond. De ouders zullen 

alle onderdelen beoordelen en er een cijfer voor geven. Het blijft 

natuurlijk spannend welke groep de hoogste cijfers heeft gekregen. Maar 

daar gaat niet natuurlijk niet helemaal om, het gaat er om dat je je hebt 

verdiept in een onderwerp en dat je dat zo goed mogelijk hebt proberen 

weer te geven. 
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Nomaden en hun Yurts 

 

Jullie hebben gekozen voor het onderwerp ‘Nomaden en hun Yurts’. De 

yurts zijn de tenten waar de nomaden in wonen. 

Deze tenten gaan jullie namaken in de klas. Om zo’n tent op ware grote 

na te maken, is het belangrijk dat je eerst zorgt voor een stevige 

constructie. Daaroverheen komen dan witte doeken. 

 

Teken op papier de vorm van een yurt en bedenk met elkaar hoe de 

constructie eruit moet zien. Voor materialen kun je denken aan: 

- Buizen 

- Bamboestokken 

- Tafels waar je de yurt omheen bouwt 

- Touwen 

- Dozen 

 

Wees creatief! Als je er echt niet uit komt, kun je hulp vragen aan de 

meester of juf. Jullie yurt komt in een hoek van het lokaal. 

Als je niets meer te doen hebt, mag je de rest van de leerlingen helpen 

met het inrichten van het lokaal. 
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Het zandlandschap en rotsen 

 

Deze les gaan jullie aan de slag met het namaken van het zandlandschap 

met hierin ook rotsen. Jullie hebben de hele achterkant van het lokaal tot 

je beschikking. 

 

Om het zo echt mogelijk te krijgen moet je zorgen dat de achterwand op 

een zandlandschap lijkt. Gebruik hiervoor lakens of grote kartonnen.  

- Leg een laken op de grond en laat deze naar het einde van het 

lokaal lopen. 

- Leg voorwerpen onder het laken, om zo het golvende effect te 

krijgen. 

- Verzamel stenen om rotspartijen na te maken. 

- Leg echt zand op het laken. 

- Laat het laken aan het einde van het lokaal omhoog lopen. Hier kun 

je ook bijv. een lucht op schilderen. 

- De dieren van de andere groep mogen op jullie laken staan. 

- Als je niets meer te doen hebt, mag je de rest van de leerlingen 

helpen met het inrichten van het lokaal. 
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Kamelen, gazellen en antilopen 

 

In deze les gaan jullie kamelen, gazellen, antilopen en misschien nog wel 

andere dieren van de Gobi namaken. Jullie dieren krijgen een plaats in het 
zandlandschap die een andere groep maakt. 

 
Print plaatjes uit, zoek op internet om een goed beeld te krijgen van het 

dier wat je na gaat maken. Zorg dat je goed weet hoe het dier eruit ziet. 
Kijk gerust even in het boek wat in les 2 is gemaakt! 

 
Wanneer je het dier in 2D maakt, plat dus, kun je hiervoor karton of 

papier gebruiken. 
- Schilder het dier na en knip het uit. 

- Zorg voor voldoende stevigheid zodat het dier kan blijven staan. 
- Je kunt ook kiezen voor dieren als de wilde Mongoolse paardjes 

ofwel takhis, yakken en de woestijnbeer. 
- Als je niets meer te doen hebt, mag je de rest van de leerlingen 

helpen met het inrichten van het lokaal. 
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Struiken en bomen 

 

Jullie opdracht in deze les is het namaken van bloemen en bomen die in 

de Gobi-woestijn voorkomen. Je kunt hierbij denken aan de bomen die in 
het boekje staan wat de vorige les is gemaakt. Je kunt hierbij denken aan 

saxaulbomen, wilde uien, tamarix en saltwort. 
 

Jullie krijgen in het lokaal één hoek tot je beschikking. Zorg dat dit echt 
de struiken en bomen hoek wordt.  

- Schilder de planten op een lang karton. 
- Hang foto’s op. 

- Maak een plekje waar het boek van les 2 kan liggen. 
- Zorg voor een goede achtergrond. 

 

Als je niets meer te doen hebt, mag je de rest van de leerlingen helpen 
met het inrichten van het lokaal. 
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Uitnodigingen, posters en evaluatie 

 

Jullie zijn de spil waar alle bezigheden van andere groepen om draaien. 
Jullie organiseren namelijk de open middag en avond! Zorg ervoor dat je 

de volgende dingen regelt: 
- Een mail/brief naar alle ouders met daarin de uitnodiging, datum en 

tijd van de open avond. 
- Posters in de school, supermarkt etc. met uitnodigingen. 

- Evaluatiepapier voor de ouders en belangstellenden die de open 
middag of avond bezoeken. Zorg dat ze ieder onderdeel kunnen 

beoordelen. 
 

Tips: 

- Zorg voor veel foto’s op de posters 
- Zorg voor een knallende titel 

- Zorg dat het er aantrekkelijk uit ziet. 
- Zeg tegen veel mensen dat ze mogen komen 

 
Als je niets meer te doen hebt, mag je de rest van de leerlingen helpen 

met het inrichten van het lokaal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


