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China
Bamboehutjes – Beeldende vorming
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Leerkracht - handreiking

Inleiding
In deze les gaan de kinderen aan de slag met het bouwen met bamboe. In
de zandtafel mogen de kinderen in (kinetisch) zand hutjes bouwen. Daarbij
mogen ze ook bijvoorbeeld een dierenverblijf maken met bamboe. Het is
de bedoeling dat de kinderen bij deze activiteit elkaar afwisselen, deze
activiteit kan dan ook het beste uitgevoerd worden in een speel/werkuur.
Doelstellingen
De kinderen verkennen het materiaal bamboe, door er mee te werken
weten kinderen hoe het eruit ziet en hoe het voelt.
De kinderen bouwen een hutje van materiaal wat in China veel gebruikt
wordt.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1/2
Vakken en Kerndoelen
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.
Kerndoel 55
Leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Informatie
Deze doe les kan goed gegeven als vervolg op de voorbereiding van deze
les.
Deze les is goed te integreren in de speelwerk les.
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Lesidee
Introductie
Vraag aan de kinderen wat ze nog weten van de vorige les. Reflecteer
hierop met de kinderen. Vraag wat de vorige les te maken heeft met het
land China.
Inleiding
De opdracht uitleggen aan de kinderen. Doe dit aan de hand van het
materiaal. Leg de opdracht uit aan de hand van de volgende
probleemstelling:

Tip:

Er is een dorpje in China wat door brand verwoest is. Nu weten wij
waarvan je heel veel dingen kunt maken: bamboe. Jullie gaan dat dorp
maken voor de mensen.

Voor groep 2 kan

In de bijlage staat een verhaal dat u kunt vertellen.

het leuk zijn om de

Laat het materiaal zien aan de kinderen en laat zien dat ze door middel
van het insteken van de bamboe een hutje kunnen maken. Leg ook uit wat
de kinderen met steentjes kunnen doen etc.

kinderen de
bamboe zelf op
maat te laten zagen.
Doe dit wel met
begeleiding van de
leerkracht.

Kern
Laat ongeveer 2 – 3 kinderen aan de slag gaan bij de zandtafel. Zorg
ervoor dat hier verschillende lengtes bamboe liggen. De kinderen bouwen
per kind in elk geval 1 huisje. Verder mag het dorpje naar eigen smaak
worden ingericht.
De leerkracht kijkt bij de kinderen hoe het gaat en geeft eventueel
aanwijzingen.
Afsluiting
Maak een foto van het eindresultaat voordat de kinderen gaan opruimen.
Laat de foto zien aan de klas op het digibord en reflecteer hier op in de
kring
Zorg ervoor dat er bakken zijn waarin de verschillende materialen kunnen
worden opgeruimd.
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Afsluiting
Materialen
Introductie
Inleiding
- Bamboe
Kern
- Zandtafel gevuld met zand, liefst kinetisch zand.
- Bamboestengels in verschillende lengtes en diktes.
- Takjes
- Gekleurde blaadjes
- Steentjes
- Diertjes (bijvoorbeeld playmobil)
- Schepjes
- Vormpjes voor zand
- Bakken waarin de spullen kunnen worden opgeborgen na gebruik
van de zandtafel
- Fototoestel of mobiele telefoon om foto’s te maken.
Afsluiting
- Digibord
Bronnen
Verdieping/meer informatie
Meer informatie is te vinden in de voorbereidende les
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Foto’s volgen nog
Verhaal
Net heb ik een hele bijzondere brief gekregen, een brief uit een heel
ver land, helemaal uit China. Luister maar wat er in de brief staat:
Beste kinderen,
Eerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Xing, ik ben 6 jaar oud
en ik woon in een klein dorpje in China. Ik woon daar met mijn vader
en moeder en mijn kleine zusje. Het is er erg leuk en ik heb hier veel
vriendjes en vriendinnetjes.
Maar vannacht is er iets vreselijks gebeurd, midden in de nacht heeft
mijn vader me wakker gemaakt. Het dorp stond namelijk in brand. De
huizen in ons dorp zijn bijna allemaal gemaakt van bamboe, weten jullie
wat dat is? En bijna alle huizen zijn verbrand. Gelukkig is er niemand
gewond geraakt en is iedereen veilig.
Nu hebben we alleen wel een probleem. Ons huis is weg, daarom wil
ik aan jullie vragen of jullie er voor kunnen zorgen dat er weer huisjes
in ons dorp komen, misschien kunnen de dieren zelf wel een plekje
krijgen. Ik ben benieuwd hoe mooi en goed jullie dat kunnen maken.
Jullie juf heeft beloofd om foto’s te sturen van de mooie dorpjes die
jullie gaan maken van bamboe.
Groetjes,
Xing

