
Zorgen voor je nageslacht
(Kinderboekenweek 2022)
Broedzorg is een verschijnsel bij dieren waarbij een of beide ouders voor
hun nageslacht zorgen. Dit gebeurt vaak uit bittere noodzaak, maar het
ziet er ook aandoenlijk uit. Kunnen de leerlingen dat in een beeld vatten?

De les sluit aan bij de Kinderboekenweek 2022 bijvoorbeeld met het boek
'Het verhaal van de reuzenschildpad' of 'Het raadsel van alles wat leeft'. 

Opdracht: Maak een ruimtelijk beeld van een dier dat voor zijn jong zorgt.
Ouder en jong zitten dicht op elkaar.

Doelen

Materiaal

Je hebt nodig voor boetseren met klei:

grove chamotte of plasticine
onderlegger
spatels en prikkers

Wil je de klei na droging afwerken? Dan heb je nodig:

plakkaat-, acryl- of waterverf 
potje water
lyonse kwasten of penselen
tissues
mengbord (stukje karton)

Je hebt nodig voor onderzoek:

(kopieer)papier
potlood

GROEP 7-8
Zorgen voor je nageslacht

(Kinderboekenweek 2022)

Lichaamsvormen dier: houding

Boetseren met klei

De les sluit aan bij kerndoel 40: leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun omgeving. In het bijzonder de broedzorg.

De leerling kan van een dier in beweging het moment uitkiezen dat treffend is voor die beweging en kan dat moment
weergeven door de lichaamsvormen in de juiste stand te zetten.

De leerling kan een ruimtelijk beeld met twee figuren boetseren door te werken uit één stuk. 

De leerling kan meerdere schetsen maken om te zoeken naar verschijningsvormen. 
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De les in fases

Oriënteren

Onderzoeken

Uitvoeren

Evalueren
Klik op 'Nabespreken: wat hebben we geleerd?' 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in groepjes of individueel beantwoorden. Mogelijke
vragen:

1. Bespreek het vormdoel.
2. Vraag leerlingen of ze weten wat het is. Leg het zelf uit of toon het filmpje. Is dit vormdoel al eerder aan bod gekomen?

Herhaal dan kort de informatie.
3. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen betekenis en bespreek het kort.
0 Wat betekent broedzorg? [Broedzorg is een verschijnsel bij dieren waarbij een of beide ouders voor hun nageslacht

zorgen]. Waarom doen dieren dat? [Om hun nageslacht betere kans op overleven te geven]. Waaruit kan broedzorg
bestaan? [Warm houden eieren, bescherming, voeding, leren].
Welke diersoorten geven broedzorg? [Alle zoogdieren kennen broedzorg en ook alle vogels, met uitzondering van de
koekoek. Sommige insecten kennen broedzorg: termieten en mieren. En ook een aantal reptielen geven broedzorg].
Wat valt je op aan de combinatie van ouder met jong? [Lijken veel op elkaar, maar zijn toch net anders: het formaat maar
ook de huid, vacht of veren, zitten vaak dicht op elkaar, zijn als het ware met elkaar versmolten]. 

4. Bespreek de opdracht.

1. Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken.
2. Ze doen dat door meerdere schetsen te maken. 
3. Gebruik eventueel de bouwsteen onderzoek. Toon het filmpje, leg zelf uit of herhaal kort de informatie.
4. Begeleid de leerlingen individueel door het stellen van reflectievragen. Suggesties:
0 Dat is een goede schets. Kun je het ook nog op een andere manier schetsen? 

Kijk eens naar het inspiratiemateriaal. Waar kun je nog verbeteringen aanbrengen?
0 Wat wil je jouw dier laten doen? Met welke houding kun je dat goed weergeven?
5. Houd eventueel aan het eind van het onderzoek een tussentijdse beschouwing; in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor

de nabeschouwsingsvragen onderzoek gebruiken.

1. Wanneer er voldoende schetsen zijn gemaakt, werken de leerlingen één van hun schetsen verder uit met het gekozen
materiaal.

2. Leg de werkwijze boetseren met klei uit. Doe de techniek zelf voor, toon het filmpje of herhaal kort de inhoud.
0 Je hebt je werkstuk heel compact gemaakt, dat is heel goed. Hoe kun je toch laten zien dat het om twee figuren gaat?
3. Wanneer het werkstuk helemaal droog is, kan het gebakken worden in de oven en/of beschilderd met verf.

Welke manieren van broedzorg zie je in de beelden?
In welk beeld zijn dier en jong met elkaar versmolten? Hoe komt dat?
Wijs eens een werkstuk aan waar de houding heel duidelijk is. Hoe komt dat?
Bij welk werkstuk moet je heel goed kijken om te zien wat het dier doet. Hoe komt dat?
Wat was het lastigste aan het weergeven van de houding? Waarom? Wie heeft daar tips voor?
Wat vond je lastig aan het maken van twee figuren uit één stuk klei? Wie heeft daar tips voor?
Wie heeft een bijzondere oplossing bedacht om de twee figuren toch van elkaar te onderscheiden? Leg eens uit.
Pak de schetsen erbij.
Wat zijn de verschillen tussen de schetsen?
Welk onderdeel van het schetsen vind je het moeilijkst en waarom? 
Wie heeft er tips voor de volgende keer?
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Spelen met lesfases en lesdoelen
De lesbeschrijving is een richtlijn, geen keurslijf. Voel je vrij de volgorde van de
bouwstenen naar eigen inzicht aan te passen.
Is het doel van een bouwsteen al bekend, dan is een korte mondelinge herhaling
voldoende.
Vind je 2 nieuwe leerdoelen te veel voor je leerlingen? Kies dan het doel uit dat
ze het hardst nodig hebben voor de opdracht. Of splits de les op. Les 1: aanleren
werkwijze, les 2: betekenis en vormdoel.

Aanpassen werkwijze

Liever een andere werkwijze bij deze les? Je kunt de betekenisbouwsteen combineren met onderstaande werkwijzes. Wissel je
een bouwsteen, kijk dan altijd kritisch naar de voorgestelde volgorde in de lesbeschrijving en pas naar eigen inzicht aan.

klei (ruimtelijk of half ruimtelijk)
papier-maché (ruimtelijk of half ruimtelijk)
teken- of schildertechniek
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