
Lespakket
Huis van Sinterklaas

Doelgroep: 4 tot en met 8 jaar



Supersint en zijn heldendaden

Uitgangspunt, doelen en intentie. 

In het Huis van Sinterklaas is van alles te zien en te doen! De leerlingen maken 
kennis met de spannende avonturen uit het lange leven van de Goedheiligman. Aan 
de hand van de oude verhalen die ten grondslag liggen aan het Sinterklaasfeest 
ontdekken leerlingen, samen met een journalist, dat Sinterklaas een heuse held is. 
Een SuperSint die kinderen uit verschillende situaties gered heeft.
In het kader van kunsteducatie, erfgoed, woordenschatvergroting en onderzoekend 
leren hebben we een aantal lessuggesties gemaakt die je met jouw klas kunt doen 
ter voorbereiding op jullie bezoek aan het Huis van Sinterklaas.

Superhelden zijn overal, je ziet ze bijvoorbeeld in strips, tv-series en films. Wie zou er geen held 
willen zijn? Een held wil graag iets goeds wilt doen voor de wereld. Sint wilde dat ook. Hij deed dat 
op verschillende manieren, klein en groot.

Doelen: 
• Voorbereiden om naar het Huis van Sinterklaas te gaan. 
• De begrippen redden, held en heldendaad introduceren. 
• Gesprek voeren over hoe iedereen af en toe een held kan zijn voor een ander. 
• Leren dat je op allerlei manieren iemand kan helpen en kleine gebaren ook groot kunnen
  zijn voor een ander. 

Wat is een held? 
Ga met de leerlingen op onderzoek uit, wat is een held eigenlijk? 
Je kunt dit doen aan de hand van de volgende begrippen en vragen.

1. Held, heldin en heldendaad:
 Een held is bereid zich in te zetten voor een groter doel, om   
 anderen in een ’zwakke positie’ te helpen, bijvoorbeeld mensen die  
 in gevaar zijn of een ramp meemaken. 
 (bron: https://www.encyclo.nl/begrip/held)

 Een heldendaad betekent iemand helpen bij gevaar of een ramp,   
 helpen in een nare situatie. Het wordt uitgevoerd door een ‘held’,  
 en is een moedige daad. 
 (bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/heldendaad)

2. Helpen is behulpzaam zijn, ergens toe bijdragen. Gelukkig helpt   
  iedereen weleens iemand. 

3. Klein gebaar: iemand ondersteunen of helpen waar nodig is, of een
  klein cadeautje wat van belang is voor de ander. Een klein gebaar is 
 al een schouderklopje om aan te geven dat iemand het goed heeft   
  gedaan!

Vragensuggeties: 

• Waar denk je aan bij het woord held?
• Welke helden ken je?
• Vind je Sinterklaas ook een held? 
• Wanneer word je een held? 
• Is een held altijd herkenbaar?
• Vind jij jezelf een held? Waarom?
• Hoe heb jij weleens iemand geholpen?
• Wat zou je voor kleins kunnen doen om iemand te helpen?

1.
Opdrachtsuggesties:

. Helpen is behulpzaam zijn, ergens toe bijdragen. Gelukkig helpt   

. Klein gebaar: iemand ondersteunen of helpen waar nodig is, of een
  klein cadeautje wat van belang is voor de ander. Een klein gebaar is 
 al een schouderklopje om aan te geven dat iemand het goed heeft   



2.  Op het jeugdjournaal en in de krant kun je verschillende heldendaden en    
 reddingsacties zien van  gewone mensen en kinderen. En jullie helden   
 daden? Mogen die ook in de krant? Maak samen met de klas een krant over    
 jullie heldendaden.

 Print voor alle leerlingen een pagina uit en laat de kinderen hun eigen heldendaad  
 beschrijven of tekenen. Welke heldendaad heb jij al eens gedaan? Klein of groot? 
   Nodig: bijllage 1, de Sintkrant

 Voorbeelden van een heldendaad in deze tijd: 
 je buurvrouw helpen met boodschappen, de hond uit laten, een kat uit de boom   
 helpen, een cadeautje geven aan je mama omdat je zo veel van haar houdt.
 
 Tip: zoek een echte krant op hoe die er uitziet, of een fragment van tv over heldendaden om
  te laten zien. 

3.  Ga in gesprek over de verschillende heldenpakken die er bestaan. 
 Denk aan: Spiderman, Superman, brandweer Sam, The Incredibles, Dora,   
 Sinterklaas, Mega mindy, Hulk, Superwomen, Fantastic Four. 

 Hoe zien de superhelden eruit?
 Zijn er overeenkomsten tussen de verschillende heldenpakken? 
 Kun je aan het pak zien om wat voor soort held het gaat? 

 Maak je eigen superheldenpak!
 Als jullie ook de krant maken, kunnen de leerlingen een pak voor die heldendaad   
 maken. Ze kunnen natuurlijk ook een superheld verzinnen.

 Stel, je bent een superheld, wat kan je en hoe zie je er dan uit?

 Knutsel je eigen superheldenpak.
 Wat heb je nodig: Een cape? Een masker? 
 In veel superheldenpakken zie je de kleuren rood, blauw en geel, wat is jouw    
 superhelden kleur?

 Denk eens aan ander materiaal zoals: stoffen, papier-maché, karton en touw.
 
  Tip: zoek de helden op en laat ze zien (op de digibord of PowerPoint), of laat de kinderen zelf  
         helden bedenken.
 Tip: Maak het een kleinere opdracht door alleen een deel van het heldenpak te maken,   
         bijvoorbeeld alleen het masker of superkrachten die om je polsen zitten. 
   Tip: Deze opdracht kan ook uitgevoerd worden in een tekening. 
 Tip: www.pinterest.com/catharijneconvent/supersint/ 
         verschillende voorbeelden.

4.  Zoek de afbeeldingen bij het juiste woord.
 Vraag: Waar denk je nog meer aan bij het woord ...?
 Nodig: bijlage 2 en 3, kaart spelletje.
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