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Lesplannen “Bouwen” groep 3/4

We-Tick staat voor Wetenschap en Techniek, ICT, Kunst en Cultuur. Tijdens de We-Tick middagen
gaat de school met een thema aan de slag, waarbij de verbinding wordt gezocht met bovenstaande
onderdelen. Het thema van deze middagen is Bouwen. De onderliggende doelstelling van deze
middagen is om middels Ontdekkend Leren de leerkrachten en leerlingen te laten ervaren hoe jullie
op een creatieve manier met het thema Bouwen aan de slag gaan.

Lessen dans:
 Doelstelling: De leerlingen maken tijdens deze danslessen kennis met vormen en ruimtelijke
oriëntatie en kunnen deze begrippen gebruiken in hun (dans)bewegingen.
 Benodigde materialen: digibord, enkele grote vellen papier en stiften en 5-6 pittenzakjes.
 Dansdocent brengt zelf geluidsinstallatie (en schilderstape ) mee.
De leerlingen dansen op blote voeten.

Les 1:
Introductie van het thema (filmpje laten zien van Rube Goldberg machine op digibord:
http://coolmaterial.com/roundup/rube-goldberg-machines/ ) en korte uitleg wat we tijdens de
lessen gaan doen.
Opwarming:
Formatie Actie
Eigen
Molens met armen & ruggen: armzwaaien (voor, achter, zij), houd
plekje
beide armen naar opzij en twist rug van links naar rechts. Net als in
een molen, zitten de wieken verbonden met tandwielen: na de
armzwaaien volgen cirkels met het hoofd, dat zet de “tandwielen”
van de schouders in beweging (schouderrol), heupen, ene been &
voet, andere been en voet. Tenslotte gaat de molensteen draaien =
zittend op billen ronddraaien.
Vrij door
Na deze ronde bewegingen, ervaren de leerlingen ook rechte
de zaal
lijnen. Beweeg als een soort robot in rechte lijnen door de zaal en
maak rechte bewegingen met lichaamsdelen.
Als docent in de handen klapt, verandert iedereen van richting.
Diagonaal, Geef start- en eindpunten aan met schilderstape op de grond.
vanuit
Leerlingen lopen over de diagonaal vanuit twee hoeken (kruisen
twee
zonder botsen). Dit gaat alleen nog maar om het leren kennen van
hoeken
het ruimtelijke patroon.
Oefen ook om dit sneller te doen en zelf in te schatten wanneer je
kunt vertrekken (dus zonder dat de docent dit aangeeft).
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Muziek
La Valse des
Monstres (Yann
Tiersen)

How to build a
real house
(Slagerij van
Kampen)
Sweets (Fox
Stevenson)
En sneller:
Camion Sauvage
(Amadou &
Mariam)

Exploratie:
Start met een associatie wat voor een machines/robots er allemaal zijn en wat voor een onderdelen
hiervoor nodig zijn. Zo bestaat bijvoorbeeld een wasstraat uit allemaal verschillende robots, een
fabriek bestaat vaak uit complete productielijnen, molens zijn een voorbeeld van hoe 'vroeger'
automatische processen werkten en een pretpark of kermis is ook uit verschillende mechanische
onderdelen opgebouwd.
Formatie
In
tweetallen

Actie
“Bouwen”: Leerling A zet leerling B in een vorm. Leerling B gebruikt
geen energie. Als A klaar is met “kleien”, steekt hij/zij een duim op
naar B als teken dat ze kunnen wisselen.

Muziek
Breathe this Air
/ Form by
Firelight (Jon
Hopkins)

“Elkaar in beweging brengen”:
- A duwt (voorzichtig) tegen een lichaamsdeel van B om B in
beweging te zetten. (B zorgt dat hij/zij zichzelf opvangt en A houdt
in de gaten dat er voldoende ruimte voor B is). Wacht tot B klaar is
met bewegen voordat je een nieuwe aanzet geeft. Wissel op teken
van docent.
- Kun je je maatje ook in beweging brengen met andere
lichaamsdelen dan je handen? Bijv. een duw geven met je voeten
(niet schoppen!), je hoofd, je elleboog etc.

Nuit Frontière
(Torgue &
Houppin)

De “aan-knop”:

Idem

- A drukt op een “aan/uit-knop” op een lichaamsdeel van B en B
kiest dan zelf wat voor beweging er komt:
- Het mag een kleine of een hele uitgebreide beweging zijn.
- De beweging mag op de plaats zijn of juist verplaatsen.
- Denk ook aan het gebruik van verschillende lagen: hoog, midden,
laag.
- Laat duidelijk zien welk lichaamsdeel leidt (bijv. als de schouder is
“aangezet”, komt de beweging vanuit de schouder en neemt die
schouder de rest van het lichaam mee).
Ook hier moet A wachten tot B klaar is met bewegen voordat hij/zij
op een nieuwe “knop” duwt.
Wissel op teken van docent.
- Hoe kun je je maatje nog meer aanzetten? Bijv. blazen,
schakelaar op de rug, afstandsbediening, magneethanden, sein
geven etc.?
“Beweging doorgeven aan elkaar”:
A staat heel stil en wacht tot B hem/haar in beweging zet. Zodra B
dat heeft gedaan, blijft hij/zij zelf heel stil staan, terwijl A beweegt.
Vervolgens komt A terug bij B, zet B in beweging terwijl hij/zij zelf
stil blijft staan.
Er staat dus telkens een danser stil terwijl de ander beweegt.
Alles van voorgaande versies geldt hier ook: laat duidelijk zien welk
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Idem

lichaamsdeel leidt en varieer met welk lichaamsdeel je de ander in
beweging zet. Je kunt een duw geven of kiezen voor een aan/uit
knop.
Reflectiemoment: Praten over machines en hoe onze bewegingen pasten bij het filmpje dat we
gezien hebben. Wat doet/maakt een machine? Verzamel ideeën op een groot vel papier en kies een
machine-idee voor onze groepsdans.
Creëren:
Formatie
Diagonaal
vanuit
twee
hoeken

Kring

Actie
We gaan onze geoefende diagonaal uitbreiden: Ga in twee groepen
klaarstaan bij de startpunten voor de diagonalen (bijv. jongens aan
een kant en meisjes aan de andere kant).
Markeer een kruisje (schilderstape) op de vloer vlakbij startpunt A.
- De eerste leerling uit hoek A loopt naar het kruisje en steekt arm
uit naar rij B.
- De eerste leerling uit hoek B komt aanlopen.
- Leerling A plaatst hand bovenaan rug, draait B rond en geeft
aanzet/energie zodat B met extra grote vaart bij het kruisje omhoog
springt en naar de eindstreep rent.
- A loopt door naar eigen eindstreep en sluit achteraan bij rij B.
- Doorgaan totdat alle leerlingen van rij gewisseld zijn en weer terug
in de oorspronkelijke rij staan.

Muziek
Camion Sauvage
(Amadou &
Mariam)
Evt. al Salle
d’Esperance
(Serge Houppin)

We hebben het al gehad over wat voor machine we graag zouden
Cadeau-inpakwillen maken en gaan dit nu uitproberen. Alle delen van de machine machine
moeten elkaar aanvullen.
(Dansspetters)
Het pittenzakje is ons ‘product’.
- Geef een pittenzakje door. De eerste doet een beweging met
het pittenzakje (bijv. een keer rondzwaaien en alsof je een
schroef erin draait) en geeft ‘m daarmee door naar de volgende.
(Onthoud je beweging voor als je weer aan de beurt bent, want
de machine maakt steeds hetzelfde). Geef alweer een nieuw
pittenzakje door voordat de andere helemaal rond is (zoals
echte productielijn). Als je niet aan de beurt bent, sta je
helemaal stil en klaar om een nieuw pittenzakje te ontvangen.
- Breng genoeg variatie aan in de bewegingen: rond of recht,
hoog/midden/laag, groot of klein, schroeven, draaien, wrijven,
inpakken, vouwen etc.
- Nu doen we hetzelfde maar dan zonder pittenzakje. Maak de
beweging met “onzichtbaar product” en raak de volgende aan.
We moeten kunnen zien waar het onzichtbare product zich
bevindt in de machine.
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Opdracht voor docenten om met de leerlingen te doen in de komende week:
Iedere leerling mag komende week een ontwerp tekenen voor een uitvinding (en erbij schrijven wat
het is en hoe het werkt; gedifferentieerd voor groep 3 en 4, bijv. voor groep 3 alleen labels (“Aan/uit
knop”, “Lopende band” etc.) en groep 4 kan een beschrijving erbij zetten van wat het is en hoe de
machine werkt.
Voorbeelden laten zien van een groep 4 klas: bijv. een opruimrobot die ook kan stofzuigen, een haarknip-robot voor als de kapper moe is etc.

Volgende les gaan we dan enkele van deze ideeën uitwerken tot dansjes in kleine groepjes (4-5
leerlingen), als slot van onze dans.
 Alle tekeningen worden meegenomen naar de volgende les. Maar voor aanvang de les kiest
de docent, samen met de leerlingen, vijf tekeningen/ontwerpen uit die in de volgende
(verdiepende) les worden uitgewerkt.
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Les 2:
Introductie: Korte terugblik op vorige keer en kinderen laten vertellen wat ze afgelopen week gedaan
hebben. Al kort kijken naar enkele machine-ontwerpen van de leerlingen en uitleg geven van wat we
gaan doen vandaag.
Opwarming:
Formatie Actie
Eigen
Herhaal de molens en rechte lijnen van vorige keer.
plekje &
Vrij door
de zaal
Diagonaal,
vanuit
twee
hoeken

Vanuit de eigen plekjes in de zaal ga je op de sirenemuziek snel naar twee rijen (bijv. weer jongens aan de
ene kant en meisjes andere kant) en dan oefenen we
de diagonaal met molenwiek van vorige keer.

Muziek
La Valse des Monstres (Yann
Tiersen) &
How to build a real house
(Slagerij van Kampen)
Salle d’Esperance (Serge
Houppin)

Exploratie I:
Formatie
Actie
Eigen
Verken verschillende machine-bewegingen die kunnen passen bij
plekjes
de ontwerpjes/tekeningen van de kinderen.
Denk aan variaties: rond of recht, hoog/midden/laag, groot of
klein, rollen, springen, schuiven, schroeven, draaien, wrijven,
inpakken, vouwen, snijden, hakken, malen, mengen etc.
Oefenen en verfijnen:
Formatie
Actie
Kring
We herhalen onze groepsmachine van vorige week.
Je kunt je bewegingen uitbreiden/verfijnen met inspiratie van de
zojuist uitgeprobeerde machine-bewegingen (en wie zijn
beweging vergeten is, bedenkt een nieuwe).
Zorg dat het duidelijk is waar het “product” zich bevindt in de
machine (dus stilstaan totdat je aan de beurt bent in het
productieproces).
Exploratie II: (indien voldoende tijd)
Formatie
Actie
Tweetallen Hoe kun je elkaar helpen met springen? Timing is daarbij heel erg
belangrijk, denk aan het filmpje van de Rube Goldberg machine.
Tweetallen staan met gezicht naar elkaar en kind A legt handen op
de heupen van leerling B. Leerling B legt handen op de schouders
van A.
Zorg dat je sámen de knieën buigt voor de afzet. Leerling B springt
gewoon omhoog en leerling A maakt gebruik van deze energie om
kind B op een andere plek neer te zetten.
(Dit gedeelte kan dan worden toegevoegd aan de oversteek over
de twee kruisende diagonalen, i.p.v. de molenwiek-beweging.)
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Muziek
Breathe this Air
/ Form by
Firelight (Jon
Hopkins)

Muziek
Cadeau-inpakmachine
(Dansspetters)

Muziek
Aruana song
(Houppin)

Reflectiemoment: wat hebben we allemaal gedaan en waar werken we naartoe? De structuur van de
einddans wordt uitgelegd en de basis voor de (kleine) groepsdansen worden voorbereidt.
De structuur van de einddans wordt:
- Groepsmachinedans in de kring met de hele klas
- Als de sirene gaat, gaan we snel (maar robotachtig) naar de twee rijen voor de diagonaal
- Doe de oversteek over de diagonaal (evt. kies of je de molenwiek of het tillen wil doen en geef dit
duidelijk aan als je klaarstaat)
- Als de sirene weer gaat, gaan we snel maar robotachtig naar de kleine groepjes
- Kies samen een einde: fade out in de muziek, waarop de machine ook langzaam tot stilstand komt,
óf ineens een stop, bijv. als de muziek abrupt stopt (of op de sirene nog een keer)?
We maken ook alvast groepjes van 5 leerlingen en elke groep krijgt één van de ontwerpen die zijn
uitkozen door de docent en de klas. Bekijk samen de gekozen ontwerpen en bespreek alvast enkele
ideeën die daarbij passen.
Creëren/presenteren/reflecteren/verfijnen:
Formatie Actie
Groepjes - Elk groepje heeft 1 ontwerp gekozen om uit te werken. Net als bij
van 5
de grote groepsmachinedans, kies je een paar bewegingen en speel
met variaties in tijd/kracht/ruimte.
- Oefen je dansje, zodat het vloeiend gaat en iedereen goed
samenwerkt.

Muziek
How to build a
real house
(Slagerij van
Kampen)

- Elk groepje presenteert zijn dansje aan de rest van de klas. De
kijkende leerlingen krijgen een kijkopdracht (bijv. kun je goed zien
wie er aan de beurt is en staat de rest heel stil? Voeren ze het uit
met concentratie/zonder te praten? Werken ze goed samen? Letten
ze op elkaar? Hoe zie je dat? Kun je raden wat voor machine het is?
Etc.)

Kring
Twee
rijen voor
de
diagonaal
Kleine
groepjes

- Neem nog enkele minuten om je dansje te verfijnen aan de hand
van de feedback.
We zetten nu de einddans in elkaar:
- Groepsmachinedans
- Sirene = robotachtig maar snel naar de twee rijen
- Oversteek met molenwiek (of elkaar laten springen)
- Sirene = robotachtig maar snel naar de kleine groepjes van 5
- Voer de groepsdansjes uit (allemaal tegelijk)
- Het afgesproken einde

Cadeau-inpakmachine
(Dansspetters)
Salle d’Esperance
(Houppin)
Sirene van Salle
d’Esperance

Oefen de einddans en presenteer deze.
De leerkracht filmt het eindresultaat zodat de kinderen het in de
klas op het digibord zelf kunnen terugkijken. De leerkracht kan dan
ook nog met de kinderen reflecteren op het filmpje dat ze aan het
begin hebben gezien en hoe dit samenhangt met hun eigen
eindresultaat.
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How to build a
real house
(Slagerij van
Kampen)
(Evt. nog een keer
sirene)
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