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 De seizoenen 
(Alles-in-1) 

 
Hierover gaat de les: 
 

 De seizoenen 
 
 

In deze les vertelt de sprookjesboom over de keer dat de seizoenen in het 
sprookjesbos in de war waren. Een mooie aanleiding om het te hebben over de 
oorzaak van de seizoenen (verandering van temperatuur en daglengte) waardoor 
bomen gedurende het jaar veranderen. Je kunt met deze les aansluiten bij 
verschillende kerndoelen. Kerndoel 40: Planten hebben verschillende kenmerken, 
zoals vorm, kleur, geur en die kenmerken veranderen met de seizoenen. Kerndoel 
41: Planten hebben verschillende onderdelen.  
 

Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: kleuren mengen 
 

 Werkwijze: schilderen met plakkaatverf 
 

 Onderzoek: onderzoek het materiaal 
 

Fase 1: Oriënteren 
• Toon het eerste deel van het filmpje en zet het bij minuut 2:25 op pauze om kort te 

praten over de seizoenen. Stel vragen als: Van welk seizoen houd jij? Waaraan kun 
je zien welk seizoen het is?  

• Toon het tweede deel van het filmpje, vanaf minuut 2:25. Je kunt het filmpje 
pauzeren en aan de leerlingen vragen welke kleuren ze zouden kunnen mengen 
voor de herfst, voor de winter, voor de lente of de zomer. 
 

Benoem de opdracht: 
Maak een schilderij van enkele bomen in het Sprookjesbos en laat zien welk seizoen het is. 
  
Fase 2 en 3: Onderzoeken en uitvoeren 

• Geef leerlingen de tijd om het mengen van kleuren uit te proberen op een apart 
vel. Geef tussendoor aanwijzingen over hoe je de kwast kunt vasthouden, hoe je 
de kwast moet schoonspoelen en droogmaken en hoe je dikke en dunnen lijnen 
kunt schilderen. 

• Daarna werken ze op een nieuw vel aan hun eigen sprookjesbos. 
• Begeleid de leerlingen met het stellen van reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 

Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 
vragen van de evaluatie gebruiken. 
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Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 
 

Les in bouwstenen 
Zijn je leerlingen toe aan meer uitdaging? Wil je de les op je eigen kunnen manier geven? 
Of wil je de les op onderdelen aanpassen? Ga dan naar de les in bouwstenen.  
 
En verder 
Zorg voor voldoende beeldmateriaal van bomen en bossen waarop de verschillende 
seizoenen duidelijk zichtbaar zijn.  

 


