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3Groep 3 en 4

Duinen

Scheur en plak je  
eigen eiland

    Creatief: scheuren en plakken   

Doel:   De leerlingen verwerken de informatie uit het filmpje 
van Huisje Boompje Beestje, in een fantasievol product. Ze weten welke 
verschillende landschappen er op een eiland voor kunnen komen.

Materialen: -  Computer met beamer en groot scherm, of een digitaal 
schoolbord 

  -  Oude kleurrijke tijdschriften
  -  Stevig papier op A4-formaat, of A3-formaat als er in 

groepjes wordt gewerkt                                         
  -  Per leerling een schaar en plaksel 
  -  Filmpje: Huisje Boompje Beestje - In de duinen

Het filmpje is te vinden in een apart kader naast de lijst met lessen op de 
website.

Groepsgrootte:  Individueel of in groepjes
Duur:  50 minuten (exclusief de presentatie)  

Inleiding  Bekijk de film over de duinen. Vraag aan de leerlingen om te kijken hoe 
(20 minuten)   het eiland eruit ziet, waar Erik en raaf op vakantie zijn. 

Vertel dat de leerlingen in deze les een eiland gaan maken van papier. 

Kern  De leerlingen scheuren eerst stukjes gekleurd papier uit de tijdschriften. 
(30 minuten)  Lichtgeel voor het strand. Oranje voor de duinen. Groenblauw voor de 

 zee. Rode en bruine tinten voor het dorp. Lichtgroen voor de weide. 
Donkergroen voor het bos. Lichtblauw voor zoet water. 
Grijs voor de dijk etc.

De leerlingen tekenen op het witte papier globaal de omtrekken van het eiland. Ze geven er op 
aan waar er strand is, duinen, de zee, een dorp, bos, weiland, slootjes en de dijk. Vervolgens vullen 
ze de vlakken met de gekleurde stukjes papier. Vastplakken met plaksel. 
Tot slot voegen de leerlingen nog wat getekende of geknipte icoontjes toe. Kerkjes, campings 
zwembaden uitkijkpunten etc.. 

Afronding  Laat de leerlingen een naam bedenken voor hun eiland. Vervolgens  
(20 minuten)   presenteren ze hun eiland aan elkaar. Dit kunnen ze doen door een 

toeristisch praatje te houden over hun eiland. ‘’Kom deze zomer naar 
‘Duindinges’, want bij ons kun je heerlijk.....”

Variatie op deze les:   
Laat de leerlingen op een wat groter stuk karton een eiland maken met papier-maché. 


