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Inleiding
De afgelopen lessen hebben de leerlingen verschillende subthema’s rondom
het platteland in China behandeld. Er is nagedacht over de verschillen
tussen stad en het platteland, migratie en de voedselvoorziening.
Met deze input zullen de leerlingen deze les praktisch aan de slag gaan.
Doelstellingen
De kinderen weten/kunnen aan het einde van deze les:
- De kenmerken van het Chinese platteland verwerken in een
werkstuk van papier maché.
Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8
Vakken en Kerndoelen
Kunstzinnige oriëntatie
- 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
De kinderen hebben voorgaande lessen geleerd over het platteland in
China. Ze hebben daarbij nagedacht over de verschillen tussen de stad en
het platteland in China. De kinderen weten dat veel mensen van het
platteland naar de grote steden trekken.
De kinderen hebben geleerd dat er op het platteland o.a. rijst en thee
wordt verbouwd. De kinderen weten hoe deze producten eruit zien en
waar deze voor worden gebruikt.
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Lesidee
Introductie
De leerlingen hebben iedere afgelopen les enkele punten opgeschreven
wat ze geleerd hebben over het Chinese platteland. Deze informatie
hebben zij bij deze les ook nodig om een zo goed mogelijke weergave te
maken van het Chinese platteland.
Vooraf aan deze les hebben we de kinderen de opdracht in het kort
uitgelegd. De kinderen hebben vast nagedacht welk materiaal, naast het
papier-maché, ze kunnen gebruiken voor deze opdracht. Er is voor
gezorgd dat het materiaal op de dag van deze les aanwezig is.

Tip:

Inleiding
Deze les gaan we van papier maché het platteland van China namaken.
Met de kinderen blikken we eerst terug op de afgelopen lessen. Wat
hebben we geleerd over het Chinese platteland?
- Hoe is het klimaat?
- Hoe is het landschap?
- Hoe zien de huizen eruit?
- Hoe wordt het voedsel verbouwd?
De gedachten hierover worden op het bord geschreven.
Kern
De kinderen gaan nu praktisch aan de slag. De klas wordt opgedeeld in
verschillende groepen. Iedere groep gaat aan de slag met een eigen
onderdeel. De onderdelen zijn:
- Landschap
- Huizen
- Wegen
- Voedselvoorziening
Uitleg werken met papier maché:
- Basismateriaal voor papier-maché is papierpulp van krantenpapier,
water en lijm.
Video: werken met papier maché:
- https://www.youtube.com/watch?v=JzaElVx8eEM
- https://www.youtube.com/watch?v=0iLWhNgbZ5Q
kinderen kunnen naast het gebruik van papier maché nog meer materialen
gebruiken om het platteland na te maken. Denk aan:
- Satéprikkers, Kurken, IJsstokjes, Lege pakken/blikjes etc., Stevig
papier, Verf, Klei, Enz.
Aan de hand van deze materialen maken de kinderen een eigen versie van
het platteland in China. Daarin verwerken ze ook de kenmerken die
tijdens eerdere lessen aan bod zijn gekomen.
Afsluiting
We zetten het gemaakte werk voorin de klas. De kinderen vertellen nu
aan elkaar wat ze gedaan hebben. Daarbij betrekken we ook de geleerde
kennis over het Chinese platteland.
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Tijdsplanning
Introductie: 10 minuten
Inleiding: 10 minuten
Kern: 40 minuten
Afsluiting: 10 minuten
Materialen
Introductie: PowerPoint
Inleiding: PowerPoint
Kern: krantenpapier, water en lijm
Afsluiting:
Bronnen
Verdieping/meer informatie
Werken met papier-maché
- https://hobby-en-overige.infonu.nl/hobby/11995-hoe-maak-jepapier-machepapierpulp.html#:~:text=Knip%20of%20scheur%20het%20krantenp
apier,het%20hoopje%20op%20een%20werktafel.
- Video:

