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 Schaduwspel 
(Alles-in-1) 

 
Hierover gaat de les: 
 

 Schaduwspel 
 
 

De les gaat over schaduwen op de muur. Hoe ontstaat een schaduw? Waar wordt 
licht doorgelaten of juist teruggekaatst? En, wat zie je in al die vormen op de muur? 
Je kunt aansluiten bij kerndoel 42: leerlingen leren onderzoek doen aan materialen 
en natuurkundige verschijnselen. In het bijzonder: licht wordt teruggekaatst en/of 
doorgelaten. 
 

Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: ruimte doorstekende vormen 
 

 Werkwijze: ruimtelijk construeren met kosteloos materiaal 
 

 Onderzoek: knip en schuif 
 

Fase 1: Oriënteren 
• Toon het filmpje en zet het op pauze als je iets wil bespreken met de leerlingen. 

 
Benoem de opdracht: 
Maak een collage waarmee je een lieflijk of griezelig schaduwwezen op de muur kunt 
toveren. 
  
Fase 2: Onderzoeken 

• Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze kunnen dat 
doen door vormen te knippen en te schuiven. 

• 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. 

 
Fase 3: Uitvoeren 
• Als de leerlingen voldoende gespeeld hebben, deel je plakband uit om het werk vast 

te plakken. Het spel kan nu nog doorgaan. 
  
Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
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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? Of wil je de les op je eigen manier geven? Ga 
dan naar de les in bouwstenen.  
 
En verder 
Zorg voor een aantal sterke zaklampen of mobieltjes zodat de leerlingen kunnen 
onderzoeken welke schaduw hun wezen maakt. 

 


