week 4 donderdag:
Groep 1-2-3
Buiten of binnen: Bouw je eigen miniwereld
Stel je voor dat je zo groot was als een lucifer. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Zou je wonen in een
lade, schoen of wigwam gemaakt van een oude vaatdoek?
Wat heb je nodig:

Een schrift of een los papier
Een potlood en/of een pen
Materiaal om je miniwereld mee te bouwen: verpakkingsmateriaal, cadeaupapier, (vaat)doekjes,
satéprikkers, knikkers, takjes, blaadjes, mos, enzovoort, enzovoort
Gereedschap waaronder een schaar, lijm, plakband, touw, enzovoort, enzovoort
Een groot mens als je de opdracht buiten doet en niet alleen mag

Groep 1-2-3
Opdracht 1
Als het mooi weer is, ga naar buiten op het balkon, galerij, in de tuin of een plek
waar geen honden poepen. Als je niet naar buiten gaat, dan zijn er binnen genoeg
spannende hoekjes en gaatjes om deze opdracht te doen.
Doe net alsof je zo groot bent als een lucifer en kijk goed om je heen. Zie je iets
waarin je zou kunnen wonen, waarvan je een school kunt maken of misschien wel
een winkel? Of heb je meer zin om een speeltuin of een zwembad te bouwen?
Een omgekeerde kapotte bloempot bijvoorbeeld is een prima huis. Een sokkenla
de tover je zo om tot een gezellige slaapkamer. Van een kuiltje in de grond of een
soepbord maak je een meer bij een strand van zand of bruin pakpapier.
Opdracht 2
Heb je een plek gevonden? Dan kun je gaan bouwen. Cadeaupapier is prima ge
schikt als behang. Een flessendop wordt een stoel. Met een oude (vaat)doek zet je
een tent op en van een spons maak je een bank of een luchtbed om op te luieren
in de zon op het water.

Opdracht 3
Ben je klaar en tevreden? Vertel aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders
wat je hebt gemaakt en hoe je het hebt aangepakt. Schrijf dit op een papier of laat
iemand schrijven.
Vraag iemand een foto van je werk te maken zodat het net lijkt alsof jouw miniwereld de
échte grote wereld is. Dit doe je door met de camera op je buik te gaan liggen en van
onderaf de foto te nemen. Dat noemen ze kikkerperspectief.

Stuur de foto(s) en tekst naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester voor morgen 15.00 uur!

Meer informatie? Neem contact met ons op!
Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl info@taalvorming.nl

