Verjaag de monsters
in samenwerking met Lucas Onderwijs

Weten
scha
en on psknooppu
twerp
nt TU
burea
u Mee Delft
ple

Leerlingen bedenken, maken en testen manieren om monsters
weg te jagen.
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1 Ontwerpvraag - Hoe kun je de
monsters wegjagen?
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3 Testen - Leerlingen laten in de
kring zien hoe het werkt

1
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2 Verzinnen door maken - Elke
leerling maakt drie ideeën

Maken, uitproberen, aanpassen
en weer uitproberen

10

4 Presenteren - Stel de ideeën
tentoon en ruim op

LEERDOELEN

NODIG

• experimenteren met (elastische) krachten en
zwaartekracht (kerndoel 42)
• onderzoeken en toepassen van
constructieprincipes, verbindingen en
bewegingsprincipes (kerndoel 44)
• ideeën bedenken, uitwerken en testen in
snelle, werkende prototypes (kerndoel 45)

•
•
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pop of knuffel
aanvallers, monsters, draken-figuren
blauw A4-papier
pompoms of piepschuim bolletjes
schilderstape en scharen
3 sets materiaal (zie voorbereiding)
inspirerend kosteloos materiaal
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VOORBEREIDING

• Maak de barrière: leg daartoe een rivier van blauwe A4-tjes op
de grond of maak een gracht rond een kasteel. Een andere
barrière mag ook. Sluit waar mogelijk aan bij je thema of laat
de kinderen meedenken! Aan één kant van de rivier zet je een
pop of knuffel, aan de andere kant komen aanvallers, monsters,
draken of iets dergelijks. Sluit aan bij je thema en bij figuren die
de leerlingen al kennen, bijvoorbeeld Ko of Pompom. Leg de
bolletjes of pompoms naast de pop neer, eventueel in een bakje.
• Leg de scharen, het schilderstape en de materialensets klaar op de
tafels. Op elke tafel komt materiaal van één van de drie sets. Vul
dit aan met inspirerend kosteloos materiaal, zoals verpakkingen,
(kroon)kurken, lege flessen, doppen en dergelijke.

Drie sets materiaal:
1. houten lepels, wc-rolletjes,
elastiekjes, vouwblaadjes,
paperclips, touw
2. papieren bekers,
ijslolliestokjes, elastiekjes,
wasknijpers, aluminiumfolie
3. papieren bordjes,
satéprikkers, elastiekjes,
rietjes, pijpenragers,
ballonnen

Lesbeschrijving
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1 ONTWERPVRAAG

Vraag aan de leerlingen wat ze van de situatie denken. Stel vragen en vul eventueel aan tot de probleemsituatie
duidelijk is:
De pop kan zelf de rivier niet over, hij kan nog niet zwemmen.
De monsters zijn groot en sterk en kunnen door de rivier heen
lopen. Er ligt een hele stapel stenen vlak naast de pop. Hij heeft
geprobeerd om ze naar de monsters toe te gooien, maar hij
komt niet ver genoeg.
Introduceer de ontwerpvraag:
Hoe kan de pop de monsters wegjagen?
Vraag de leerlingen of ze de pop kunnen helpen. Kunnen we
iets maken waarmee we de monsters wegjagen?
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2 VERZINNEN DOOR MAKEN

We gaan net als ontwerpers en uitvinders ideeën bedenken. Ideeën om de monsters weg te jagen. Leg uit
dat de leerlingen drie ideeën mogen bedenken en maken met de materialen die op tafel liggen. Tip voor de
leerlingen: schilderstape kun je scheuren!
Als leerlingen vastlopen, kun je ze op weg helpen met één van de volgende technieken:
• Stimuleer leerlingen om materiaal te pakken, dat ze nog niet gebruikt hebben. Hoe kun je met dit materiaal
een oplossing maken?
• Stimuleer leerlingen om uit te proberen en te testen bij de rivier. Wat kunnen ze verbeteren?
Tip! Let op dat je leerlingen alle kanten op laat denken. Er zijn ontelbaar veel verschillende oplossingen zoals
katapulten, wippen, blaaspijpen, schansen, raketten en nog veel meer om de wattenbollen naar de overkant
te krijgen en natuurlijk kunnen de monsters ook nog op andere manieren weggejaagd worden.
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Geef leerlingen de ruimte om in een flow te komen. Hou je niet te strak vast aan de tijd, luister naar je gevoel.
Stuur niet teveel en stel open vragen. Waarschuw de leerlingen als ze nog een paar minuten hebben en vraag
ze één minuut voor het einde hun ideeën af te ronden. Het is niet erg als dan nog niet alle leerlingen drie
ideeën bedacht hebben.
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3 TESTEN

Ga samen met de leerlingen in de kring zitten. Het
beste ontwerp mag mee! Vraag telkens twee of
drie leerlingen om hun oplossing te demonstreren
bij de testopstelling. Bedenk samen met de andere
leerlingen een top voor elk ontwerp. Ook als
iets nog niet werkt kan het bijvoorbeeld handig
te bedienen zijn, er gevaarlijk uit zien, meteen
bescherming geven, etc.
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4 PRESENTEREN

Zorg dat de namen van de leerlingen op hun ontwerpen komen. Geef de ontwerpen een plek in de klas, denk
aan een kast of de kijktafel. Ruim samen met de leerlingen op. Denk van tevoren even na over materialen die
weg kunnen en materialen die je kunt hergebruiken en waar je deze materialen in wil verzamelen.
SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf
• Oefen ontwerpvaardigheden en maakvaardigheden in de ontwerples ´Mystery Bags´. Deze les vind
je op www.ontwerpenindeklas.nl.
Achteraf
• Laat leerlingen onderzoek doen met hun oplossingen. Bijvoorbeeld door de oplossingen die
wattenbollen kunnen ‘afschieten’ te vergelijken. Hoe ver komt de wattenbol? Of hoe hoog?
• Geef leerlingen de gelegenheid om (na het testen of onderzoeken) hun ontwerp te verbeteren.
• Nieuwe ontwerpopdracht: Hoe kunnen de monsters zich beschermen tegen al deze ontwerpen?
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