
LEUTIG LESPAKKET #3
CARNAVALSWAGENS
Instructie

Omschrijving
In de laatste Leutig Lesje ontdekken de leerlingen
hoe carnavalswagens gemaakt worden. De video is 
gericht op de achtergrond en technieken. In het les-
pakket ligt de focus meer op het technische gedeelte.

Leerdoelen
- - Technisch inzicht ontwikkelen.
- Creatief vermogen ontwikkelen, tekenen.

Duur
35 minuten

Materialen
- Werkblad - Carnavalswagens
- Antwoordblad - Carnavalswagens
- Video op - Video op Youtube of chefsoldaat.nl: 
   Hoe worden carnavalswagens gemaakt? 
   | Leutig Lesje #3
 www.chefsoldaat.nl/leutiglesje

Tip: een kijkje op de bouwplaats
Ga met je klas kijken bij een bouwclub of carnavals-
vereniging in de buurt. Clubs vinden het vaak leuk 
om te laten zien waar ze mee bezig zom te laten zien waar ze mee bezig zijn. Omdat
ze daardoor evt. jonge bouwers aantrekken en
enthousiast maken.

Laat je horen!
Heb je een vraag? Of wil je delen hoe het Leutig
Lesje bij jullie in de klas was? Laat je horen!

bunker@chefsoldaat.nl

Werkvorm - Stap voor stap

1 - Inleiding les - 5 minuten
Vragen aan de kinderen:
- Hoe ziet een carnavalswagen eruit?
- Hoe denken jullie dat een carnavalswagen gemaakt
   wordt?

2 - 2 - Video 0:00 t/m 2:06

3 - Werkblad - Opdracht 1 - 3 minuten
In de video zie je de stappen voor de basis van een
carnavalswagen. Laat de leerlingen de stappen
in de goede volgorde te zetten.

4 - Werkblad - Opdracht 2 - 2 minuten
In de video krijgen de kinderen uitleg over de
constconstructie. Dit komt verder terug in opdracht 2.
Laat de leerlingen bedenken welke constructie het
stevigst is. Er zijn vier constructies, waarvan er een
steviger is dan de andere.

Tip:
Vertel de leerlingen dat schuine balken en bogen een
constructie steviger maken dan recht omhoog 
ggeplaatste balken. 

5 - Video 2:06 t/m 5:00

6 - Werkblad - Opdracht 3 - 5 minuten
Op de bouwplaats zie je verschillende technieken voor 
carnavalspoppen en objecten. Deze komen terug in
opdracht 3. De leerlingen strepen één van de twee
woorden  door, zodat het juiste antwoord overblijft.

7 - Antwoorden doo7 - Antwoorden doornemen - 5 minuten
Bespreek kort de antwoorden van de leerlingen.
Antwoorden zijn te vinden op het antwoordblad.

8 - Werkblad - Opdracht 4 - 10 minuten
Ten slotte kunnen de leerlingen zelf aan de slag met
hun carnavalswagen. In het eerste stukje verzinnen
leerlingen zelf een motto of thema voor hun idee.
Dit Dit werken ze uit in een tekening van een hele wagen
of pop.

Optie: Laat de leerlingen opdracht 4 in groepjes doen.
Waarbij iedere leerling uit de groep een kop of object
tekent. Vervolgens knippen en plakken de leerlingen
de onderdelen tot één carnavalswagen.
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