Colofon
Vuurwerk
Les voor groep
1-2

China
- Beeldende vorming: Vuurwerk -

30 min
Aardrijkskunde
Beeldende
vorming

Pagina 1

Leerkracht - handreiking

Inleiding
In de voorbereidende les over vuurwerk hebben de kinderen al veel
geleerd over vuurwerk. Siervuurwerk is erg mooi. In deze les gaan de
kinderen aan de slag met pastelkrijt om kleurig vuurwerk te tekenen. Deze
les kan het beste worden ingezet tijdens een speel werk uur waarbij de
kinderen in klei
Doelstellingen
De kinderen tekenen verschillende soorten vuurwerk
De kinderen gaan aan de slag met pastelkrijt
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 1 en 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.
Informatie
Deze les is een vervolg op de voorbereidende les vuurwerk.
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Leerkracht - handreiking

Lesidee
Introductie
Blik met de kinderen terug op de vorige les. Wat weten we nog van
vuurwerk? Bekijk de PowerPoint met het siervuurwerk nog eens met de
kinderen.
Inleiding
Vertel aan de kinderen dat ze in deze les aan de slag gaan met het maken
van een tekening waar prachtig siervuurwerk op komt te staan.

Tip:
Als u een krijtbord
in de klas heeft
kunt u de kinderen
hier eerst op laten
schetsen voordat ze
aan hun
uiteindelijke werk
gaan.

Op het krijtbord/digibord laat u verschillende vormen zien die de
kinderen kunnen tekenen. Betrek hier ook de kinderen en vraag hoe het
er nog meer uit kunt zien. Zorg ervoor dat de verschillende soorten
geordend op het krijt/digibord staat, zodat de kinderen verschillende
soorten kunnen onderscheiden.
Kern
Laat aan de kinderen zien hoe het pastelkrijt werkt.
Laat de kinderen schorten aandoen voor ze aan de slag gaan. Het krijt kan
namelijk nogal afgeven.
Laat de kinderen altijd van binnen naar buiten werken, geef ook goed aan
dat het hele papier gevuld kan worden met vuurwerk.
Een voorbeeld is te vinden op de volgende pagina.
Afsluiting
Hang alle vellen naast elkaar. U heeft nu een prachtig vuurwerk in de klas.
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Leerkracht - handreiking

Voorbeeld + werkwijze
- Neem een zwart papier
- Werk met kleine streepjes
- Laat de kinderen per ‘vuurwerk’ maximaal 3 kleuren uitkiezen

Leerkracht - handreiking
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Tijdsplanning
Introductie 5 min
Inleiding 5 min
Kern
20 min
Afsluiting 5 min
Materialen
Introductie
- PowerPoint vuurwerk
- Digibord
Inleiding
- Digibord/Krijtbord/Whiteboard
- Krijtjes/Whiteboardstiften
Kern
- Zwarte (A4) papieren. Leg deze op zijn kant.
- Pastelkrijt (eventueel kan gekleurd bordkrijt ook, maar pastelkrijt
is beter en feller van kleur)
- Schorten
Afsluiting
Verdieping/meer informatie
Zie voorbereidende les vuurwerk

