
Lesopzet 

In deze lessen worden wetenschap en kunst aan elkaar gekoppeld. Vaardigheden als onderzoek en 

flexibel denken zijn bij zowel beide zeer belangrijk en worden dus in elke les getraind. 

Deze lesopzet bestaat uit een lesserie van 3 lessen, waarin het begrip VERBINDING centraal staat.  In 

les 3 komen daarnaast de begrippen BEWEGING en ZWAARTEKRACHT aan de orde. 

Deze 3 lessen kennen ook een opbouw in samenwerking. 

Les 1 is een klassikale opdracht waarbij met de hele klas samengewerkt moet worden, Les 2  is een 

individuele opdracht, Les 3 is een opdracht waarbij in tweetallen gewerkt wordt. 

Het bijzondere van deze lessen is, dat behalve het 'technische' aspect: hoe verbinden we de dingen 

met elkaar, hoe zit iets in elkaar en met welke materialen kunnen we welk resultaat bereiken, het 

beeldende aspect even belangrijk is: hoe en waarom de bewuste keuze voor een bepaalde vorm en 

kleur?  

 

In deze specifieke lessen is een opbouw en link gemaakt met de methode Nathuniek, maar het is ook 

zonder boek of methode inpasbaar als les. 

 

 

Les 1  

Onderwerp: Verbindingen in kleding en verbinding tussen mensen. 

 

Omschrijving: 

In de eerste les gaan kinderen met speciaal gemaakt kleding zich aan elkaar verbinden met veters, 

klittenband, knopen etc. tot ze 1 grote kring vormen. Alle sluitingen worden besproken, alle woorden 

komen aan de orde. 

Onderzoek en benoem de sluitingen op je eigen kleding, daarna op zoek aan wie je jezelf vast kan 

maken. Help elkaar!  

Hierdoor gaat het over verbinding met technische methoden (ritsen, klittenband), maar ook over 

verbinding en samenwerking tussen kinderen. 

 

 

  



Les 2 

Onderwerp:  technische verbindingen, van rups tot vlinder 

Omschrijving: 

Deze les gaat het over losse en vaste verbindingen in huis, school en lijf. Verbindingen van 

verschillende materialen: gaas, hout, touw, tie ribs, scharnieren, paperclips, spieren, botten.De 

kunstenaar laat diverse soorten verbindingen en materialen zien , en vertelt daarover. 

Opdracht: 

Hoe kun je het best jouw rups omtoveren in een vlinder? 

Bouw eerst  een rups  in zelf gekozen kleur en vorm, en onderzoek vervolgens de diverse 

mogelijkheden hoe je  vleugels aan de rups kunt verbinden (zelf kiezen met welk verbindings 

materiaal) zodat hij een vlinder wordt en kan vliegen. Het beeldende aspect gaat over hoe ziet jouw 

rups eruit? Is het een dunne of dikke rups, een vuurrups, of een oerwoudrups, een trieste rups of een 

vrolijke? Alles is goed, als je maar kan vertellen waarom je voor deze vorm en kleur hebt gekozen! 

 

 

Les 3 

Onderwerp: 

Constructie verbindingen, zoals lego, knex etc en beweging (speeltuinen-wip). Daarnaast speelt 

zwaartekracht een belangrijke rol. En patronen van slangen: wat is een patroon, en bedenk er zelf 

een! 

De kunstenaar  vertelt over zwaartekracht, verbindingen en patronen via een powerpointpresentatie, 

en laat diverse soorten constructie verbindingen en materialen zien . 

Omschrijving: 

In deze les maken we een slang die zijn eigen staart opeet.  Dat is een oneindige beweging, het cijfer 

8, de Lemniscaat.  

In tweetallen gaan we een 'oneindige' slang maken van PVC buizen en tussenstukken en een knikker 

die hierin rond kan draaien d.m.v. zwaartekracht en beweging. 

Samenwerking is hier dus belangrijk in het samen denken en bouwen, maar ook om uiteindelijk de 

knikker te kunnen laten bewegen (rollen in de slang).  

Het beeldende aspect in deze les uit zich in het bedenken en uitvoeren van welk 'slangenpatroon'  

(herhaling van motief) er op de PVC buis komt, als bij een slang.  

 

 


