
Binnen en buiten: Bouw je eigen miniwereld  
 

Als een architect een gebouw, een stad of een pretpark ontwerpt, maakt hij eerst een tekening en 
bouwt het daarna in het klein. Zo’n miniwereld heet een maquette. Vandaag ben jij de architect en 
bouw je je eigen miniwereld. 

 

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/
sponzen, satéprikkers, knikkers, takjes, blaadjes, enzovoort, enzovoort 

Gereedschap waaronder een schaar, lijm, plakband, touw, enzovoort, enzovoort 

week 4 donderdag: 

Groep 4-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Groep 4-8  

 

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. 
 

 Kijk goed om je heen. Waar zou je iets kunnen bouwen? Van een setje bloempotten bouw je een 
 stad. Een lade kun je inrichten als slaapkamer. Op een stuk beton creëer je een skatebaan. De ven
 sterbank tussen de plantenpotten is ideaal voor een survivalrun. 

 

Opdracht 2 
 Plek gevonden? Ga nu bouwen.  

 Tip 1: Gebruikt cadeaupapier is prima geschikt als behang.  

 Tip 2: Voor extra effect plak je een afbeelding van bijvoorbeeld een bos of stad op een stuk karton 
 en zet dat achter je bouwwerk. 

 

Opdracht 3 
 Net als een architect schrijf je een verkooptekst bij je ontwerp. Je schrijft daarin: 

  Wat heb je gemaakt en voor wie? (meisjes, jongens, leeftijd)? 

  Waaraan kunnen we dat zien? 

  Stel je ontwerp wordt uitgevoerd, van welk materiaal moet het worden gemaakt? 

 

Opdracht 4 
 Maak een foto van je ontwerp, zodat het net lijkt alsof jouw miniwereld de échte grote wereld is. 
 Dit doe je door met de (geleende) camera op je buik te gaan liggen en van onderaf de foto te  
 nemen (kikkerperspectief).  

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


