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5 Kiezen - Kiezen welk idee 
gemaakt gaat worden

6 Maken - Maken en testen van 
woning voor een dier

7 Presenteren - Tentoonstelling 
met uitlegkaarten

NODIG

•	 materialen voor stap 2, zie voorbereiding

•	 1 vel A3-papier en stiften per tweetal

•	 grondplaat: stevig stuk karton per tweetal

•	 papier en karton, scharen, lijm en schilderstape 

•	 materiaaltafel, zie voorbereiding

•	 vel karton per tweetal, als uitlegkaart

LEERDOELEN 

•	 dieren en hun leefomgeving (kerndoel 40)

•	 onderzoeken en toepassen van constructies 
en verbindingen (kerndoel 44)

•	 ideeën duidelijk maken door prototypes en 
verhalen (kerndoel 45)

•	 ruimtelijk bouwen en construeren met papier 
(kerndoel 54)
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4 Verzinnen - Ideeën tekenen op 
een vakkenvel

3 Ontwerpvraag - Hoe kan ons 
dier prettig wonen?

2 Papier en stevigheid - Hoe kun 
je met papier stevig bouwen?

1 Inleiding - Wat heeft een dier 
nodig als woning?

45 + 45 min

Leerlingen denken na over wat een dier als woning nodig heeft. 
Ze maken van papier en karton een woning voor hun dier.

Woning voor een dier
in samenwerking met Lucas Onderwijs, de Bonte Pael, kindcentrum Oranje-
Nassau & Montessorischool Valkenbos
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Voor groep 1/2 kan dit een pittige les zijn. Je kunt de les aanpassen door in stap 1 de nadruk te leggen op één 
aandachtspunt in plaats van drie. Door in stap 2 één of twee technieken te kiezen om uit te leggen. Door stap 
4 en 5 over te slaan en leerlingen direct te laten beginnen met maken in stap 6. Leerlingen kunnen in deze 
stap in tweetallen werken of individueel, wat het best bij jouw klas past. 

VOORBEREIDING

•	 Kies een dier om voor te ontwerpen. Sluit aan bij je thema of kies een prentenboek (zie achter aan de les) 
Zoek eventueel op schooltv.nl naar “dier” en “huis” voor een bijpassend fragment.

•	 Verdeel de klas in tweetallen. Zorg dat in elk tweetal een sterke tekenaar en een handige knutselaar zit.

•	 Maak met een aantal vouwblaadjes en papieren bekers de voorbeelden voor stap 2 ‘papier en stevigheid’  
(zie foto’s) of doe dit samen met een kleine groep leerlingen. Zorg ook voor een wc-rol en eierdoos.

•	 Leg een A3-papier en stiften voor elk tweetal klaar en zorg eventueel voor plaatjes van het gekozen dier.

•	 Zorg dat elk tweetal zijn ideeënvel, een grondplaat, een schaar, lijm en schilderstape heeft.

•	 Maak een materiaaltafel met papier, karton en kosteloos materiaal. Denk aan kranten, wc-rollen, papieren 
en kartonnen verpakkingen, eierdozen, papieren bordjes en bekers.

Lesbeschrijving

1 INLEIDING

Introduceer aan de hand van het prentenboek, jullie thema of een fragment 
van schooltv.nl hoe dieren wonen. Bespreek kort het dier waarvoor jullie 
de woning gaan ontwerpen. Hoe leeft dat dier? Wat eet hij?

Vragen in kringgesprek: 

•	 Wat heeft dit dier nodig om goed/prettig te wonen?

•	 Wat doet dit dier in zijn woning?

•	 Wat is belangrijk aan zijn woning?

•	 Wat gebeurt er allemaal met een woning? (Denk aan seizoenen, weer, andere dieren)

Afhankelijk van thema of prentenboek leg je de nadruk op een aantal van de volgende aandachtspunten:

•	 stevigheid

•	 bescherming tegen kou, wind of regen

•	 eten opslaan

•	 jongen verzorgen

•	 snel erin of eruit (verstoppen)

•	 plek (in of op water, hoog in lucht, onder grond, etc.)

Zet drie aandachtspunten uit het gesprek centraal, bijvoorbeeld door ze op het bord te tekenen.

2 PAPIER EN STEVIGHEID

We gaan straks zelf bouwen. Dat willen we stevig doen, dus we onderzoeken eerst hoe we dat goed kunnen 
doen. Laat de leerlingen een aantal manieren zien om papier steviger te maken: 

•	 Ondersteunen: rollen en profielen

Laat profielen en een rol van papier zien of doe voor hoe je die zelf snel van papier kunt maken. Papier 
wordt dan zo stevig dat je er iets op kunt zetten! Laat dat zien of laat een paar leerlingen zelf proberen.
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•	 Overbruggen: boog en zigzag

Laat zien dat een enkel blad papier niet stevig genoeg is om een afstand te overbruggen. Met een zigzag 
of een boog lukt dit wel! 

•	 Stevigheid papier of karton

Laat de wc-rol, de eierdoos en de papieren beker zien. Zijn deze materialen stevig? Wijs bogen en profielen 
aan in het materiaal. Laat leerlingen voelen aan de materialen, het ene karton is steviger dan het andere.

Geef de voorbeelden een plek in de klas, zodat leerlingen ze tijdens de les(sen) als inspiratie en referentie 
kunnen gebruiken.

3 ONTWERPVRAAG

Introduceer de ontwerpvraag: 

Hoe kan ‘ons dier’ prettig wonen? 

4 VERZINNEN

Vraag elk tweetal om een A3 vel in vieren te vouwen. Nu gaat elk 
tweetal in één van de vakken een woning voor hun dier tekenen. 
Samen overleggen! 

Voor het volgende vak wijs je een in stap 1 besproken aandachtspunt 
aan (bijvoorbeeld tegen wind kunnen). Nu gaat elk tweetal een 
woning voor hun dier tekenen die goed tegen wind kan.

Dit herhaal je voor de andere twee aandachtspunten. Nu heeft elk 
tweetal vier getekende ideeën.

5 KIEZEN 

Elk tweetal kiest samen welke woning ze gaan maken. Combineren van verschillende ideeën mag ook. Dan 
kunnen de leerlingen eventueel een nieuwe tekening maken.

- Dit is een goed punt om te stoppen als je voor 2 lessen kiest. - 

6 MAKEN

Zorg dat elk tweetal een grondplaat en het eigen ideeënvel heeft. Zorg voor scharen, lijm en tape op de 
tafels. Wijs de materiaaltafel en de papiertechnieken aan en maak afspraken met de leerlingen over het 
gebruik van de materiaaltafel. Geef elk tweetal eventueel een klein speelgoeddiertje. Daarmee kunnen de 
leerlingen testen of het dier in de woning past en of het dier goed in en uit de woning kan. Laat de leerlingen 
starten met het bouwen van hun idee.
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Loop langs om tweetallen op gang en verder te helpen, bijvoorbeeld met één van de volgende invalshoeken:

•	 inspiratie uit materialen; bekijk de materialen op de materialentafel en bespreek met de leerlingen welk 
materiaal geschikt is voor hun idee. Leerlingen kunnen met materialen ook op nieuwe ideeën komen!

•	 technieken voor stevigheid; bekijk samen de voorbeelden om iets stevig te maken. Welke technieken 
zouden de leerlingen kunnen inzetten?

•	 verbindingen; als je lijm gebruikt is het handig om aan wc-rollen en driehoeksprofielen flapjes te maken. 
Zo kun je ze goed plakken. Of gebruik schilderstape, dat werkt goed om een hoekje.

•	 uitproberen en verbeteren; stimuleer leerlingen om te testen, bijvoorbeeld door te blazen of door te 
passen met een klein diertje of blokje. Kunnen ze iets aanpassen, verbeteren of uitbreiden? Help leerlingen 
focussen op een bepaald verbeterpunt.

Vraag de tweetallen tien minuten voor het eind om hun woning af te ronden. Ruim samen met de leerlingen 
de materialen op die niet meer nodig zijn. De woningen laten staan!

7 PRESENTEREN

Schrijf de namen van elk tweetal op een uitlegkaart. Maak een tentoonstelling van 
alle woningen. Geef de gepresenteerde woningen een speciale plek. Tip! Nodig 
de ouders uit en vraag ze om samen met hun kind iets over de woning op de 
uitlegkaart te schrijven.

PRENTENBOEKEN OVER DIEREN EN WAAR ZE WONEN

Kan ik er ook nog bij? door Loek Koopmans. Dit boek gaat over een houthakker die zijn want 
laat vallen.  En dan gaan daar allemaal dieren in ‘wonen’, omdat ze het koud hebben vanwege 
de winter. Geschikt in de winter.

Beer bouwt een winterhuis door John Yeoman & Quentin Blake. Beer doet vreemd, vinden 
Kip, Eekhoorn, Egel en Varken. Hij sleept takken en mos aan en kijkt niet op of om. Als Beer hen 
vertelt dat hij een huis bouwt voor de winter lachen ze hem uit. Tot het winter wordt, en de 
dieren één voor één zitten te bibberen. Geschikt in de winter.

Een hol voor mol! door Anita van den Bogaart. Mol durft niet meer in zijn eigen hol want hij 
is bang in het donker. Dan maar bij kikker, maar hij kan niet lang onder water, spin heeft te 
dunnen draden, de slak heeft een huisje op zijn rug en dat wil mol ook, maar hij past er niet in, 
de eekhoorn woont te hoog………gelukkig is daar Mollie! Die woont wel in een hol maar wat voor 
één!

Willewete: Een huis bouwen. Dit boek begint met Tim die een huis bouwt van blokken. 
Binnenkort gaat hij zelf verhuizen naar een nieuw huis en dat is best spannend! Het boek laat 
stap voor stap zien hoe een huis wordt gebouwd en door wie. Daarnaast zie je hoe dieren 
wonen: een nest, een hol, een gang, een korf. Ook staan er veel verschillende huizen in het 
boek. Uiteindelijk ligt Tim in zijn nieuwe kamer in bed!

Ik wil ergens anders wonen door Jonathan Emmett. Mol is ontevreden met zijn huis. Daarom 
gaat hij met zijn dierenvrienden op zoek naar iets anders.

Van wie is dat huis? door Stephane Frattini. Op de stevige flappen in Van wie is dat huis? zien we 
een close-up van een hol, nest of leger. Het kind moet raden van wie dat dierenhuis is. Daarnaast 
valt er ook van alles te leren in deze boeken. Bijvoorbeeld waarom bevers dammen bouwen.
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SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

•	 In plaats van natuurlijke woningen, kun je met deze les er ook voor kiezen om een dierentuinverblijf 
voor het dier te ontwerpen.

•	 Deze les is goed aan te passen aan andere thema’s of andere prentenboeken. Zo kunnen leerlingen 
woningen voor mensen uit verschillende tijdperken of in verschillende landschappen ontwerpen of 
bijvoorbeeld een woning voor Woeste Willem bouwen.

Vooraf

•	 Zoek samen uit hoe het gekozen dier leeft, eet, slaapt en voor zijn jongen zorgt.

•	 Zoek samen uit in welke omgeving het gekozen dier leeft. Wat voor landschap is er? Welke 
materialen kan het dier gebruiken? Welke gevaren zijn er voor het dier?

•	 Zoek op ‘wikiwijs hoe dieren wonen’ voor een les hierover.

•	 Beweeg als een dier! Zoek op ‘kinder yoga dieren’ voor inspiratie.

Uitbreiden/aanpassen

•	 Kies niet voor één dier maar verken met elkaar wat verschillende dieren (bijvoorbeeld binnen één 
leefgebied) nodig hebben om te wonen. Wat zijn de verschillen? En wat de overeenkomsten? Laat 
elk tweetal vervolgens een eigen dier kiezen om een woning voor te ontwerpen. Dat kunnen ze in 
het midden van hun blad (op de kruising van de vouwlijnen) tekenen of plakken. Als de woningen 
voor de verschillende dieren klaar zijn, kunnen jullie een heel landschap vol dierenwoningen maken!

Achteraf

•	 Knutsel samen de dieren en hun voedsel. Wat bomen of planten zijn er ook leuk bij. Samen met hun 
gemaakte woning kunnen de leerlingen nu verhaaltjes spelen.

•	 Maak woningen waar echte dieren in kunnen wonen, zoals insectenhotels, vogelhuisjes of 
egelhuisjes. Hoe zijn deze woningen aangepast aan het dier? Of maak kattententjes, een speelhuis 
voor je konijn of een plekje voor de wandelende tak.
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