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DEEL I  VOOR DE LEERKRACHT 

 

1. ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 

Kinderen observeren de wereld van volwassenen. Ze 

gaan die imiteren in hun spel. Waarschijnlijk hebben ze 

dat altijd al gedaan en stamt dit uit de tijd van onze verre 

voorouders, die jaagden en hutten bouwden. Vroeger 

werden kinderen beschouwd als kleine volwassenen. Het 

was geen vanzelfsprekendheid dat ze mochten spelen. 

Kinderarbeid was heel gewoon, zeker op de boerderij. Als 

je een meisje was van amper negen jaar, kreeg je een 

'dienstje'. Dan moest je helpen in de huishouding bij rijke 

of belangrijke mensen. Dan mocht je blij zijn als je een 

keer per maand een dagje vrij kreeg om naar huis te gaan.  

                           Pieter Bruegel de Oude – Kinderspelen (1560) 

In het midden van de 16e eeuw maakte de schilder Pieter Breughel de Oudere het bovenstaande 

schilderij Kinderspelen met wel tachtig kinderspelen. Hij beeldde op dit schilderij de kinderen af 

als kleine volwassenen.  

 

De productie van speelgoed   

Kinderen spelen al heel lang met speelgoed. Zo zijn er in de oudste 

beschavingen voorbeelden van bronzen speelgoedmeubilair,  

poppen en dieren van aardewerk. De rammelaar en jojo zijn 

waarschijnlijk speelgoed dat al duizenden jaren oud is. 

Speelgoedwinkels waren er logischerwijs nog niet. Tot de 17e eeuw 

werd speelgoed voornamelijk gemaakt door houtsnijders, 

pottenbakkers en tinnegieters. Veel simpele gebruiksvoorwerpen 

werden echter ook omgetoverd tot iets waarmee gespeeld kon 

worden. Zo werd van een ton een wip gemaakt en voor het schaatsen werden botjes gebruikt. 

Dit veranderde enigszins toen in de loop van 1600 de speelgoedindustrie op gang kwam in de 

Duitse stad Neurenberg. Het was het begin van wat later de massaproductie van speelgoed zou 

worden. De laatste decennia zien we een enorme opmars van elektronisch speelgoed. Toch 

blijven bouwspellen, zoals lego, enorm populair onder kinderen.  

 

 

 

  

Tip! 

Op de website http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderspelen 
staan kinderspelen genoemd die op het schilderij Kinderspelen te zien zijn.  

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderspelen
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2. LEERDOELEN 

A. De leerlingen leren waarom speelgoed een belangrijke rol speelt in ons leven en dat dat 

eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is (receptief  vermogen).  

B. De leerlingen zijn in staat te benoemen met welk speelgoed kinderen vroeger speelden 

(reflectief en analyserend vermogen). 

C. De leerlingen leren het verschil zien tussen vroeger en nu (analyserend  vermogen).  

 

3. LESMETHODEN  

Het museumbezoek, de lesbrief en de presentatie sluit voornamelijk aan bij de volgende 

methoden:  

 

 

 

 

4. INFORMATIE OVER HET MUSEUMBEZOEK  

Programmaopbouw  

De aanvangstijd van het bezoek hoort u bij de boeking. Het bezoek duurt in totaal 1 uur en heeft 

de volgende opbouw:  

 De leerlingen worden door het educatieteam ontvangen in het museum.  
 De leerlingen krijgen gezamenlijk een korte inleiding.  
 Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst. Als de groep groter is dan 25 leerlingen, 

zullen er drie groepen gevormd worden. Het is raadzaam de verdeling op school aan de 
leerlingen bekend te maken.  

 Het museumbezoek bestaat uit drie verschillende activiteiten:  
1. Bekijken van vitrines met oud speelgoed.  
2. Het ontdekken van het speelgoed in de speelgoedkist in de educatieruimte. 

Leerlingen leren rubriceren: wat is oud, wat is nieuw? Hoe kun je dat zien? Waar is 
het van gemaakt? Hoe gebruik je het?  

3. Spel ‘Handen hoog, handen laag’ op de hele groep.  
 Gezamenlijke afsluiting.   

 

 
Spelregels voor het museumbezoek  

 Het educatieteam verzoekt de leerkrachten vriendelijk het bezoek op school met de 
leerlingen voor te bereiden. Zonder voorbereiding kan het bezoek niet goed tot zijn recht 
komen en hebben de leerlingen er minder profijt van. 

 Op iedere schoolgroep dienen minimaal twee begeleiders van de school aanwezig te zijn. 
Zij zorgen voor een ordentelijk verloop van het bezoek.  

 Leerlingen worden verzocht voor de pauze zelf drinken mee te nemen. Voor de 
begeleiders is er koffie of thee aanwezig.  

 De leerkracht verzoeken wij het enquêteformulier in te vullen dat u na binnenkomst 
krijgt overhandigd. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.  

 Fotograferen is in het museum toegestaan, maar zonder flits. 
 

Groep 3  Lesmethode Alles telt   

Groep 4  Lesmethode Alles telt  

Lesmethode Goed gelezen  
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DEEL II  VOOR DE LEERLING: HET WERKBLAD – OPDRACHTEN  

 

OPDRACHT 1 – JE LIEFSTE SPEELGOED  

 

1. Maak een tekening van je liefste speelgoed. Van je pop, of van een van je auto’s. Als je wel eens 

een computerspelletje doet, kun je bijvoorbeeld een van de figuurtjes van dat spel tekenen.   

2. Maak een tekening van het speelgoed waar jouw vader en moeder of opa en oma graag mee 

speelden toen ze klein waren. Misschien moet je ze het wel eerst even vragen!  

3. Je hebt nu twee tekeningen. Een tekening van jouw lievelingsspeelgoed en een tekening van 

speelgoed van vroeger. Breng de tekeningen mee naar school en bespreek met de hele groep de 

overeenkomsten en de verschillen. Bij een bezoek aan Historisch Museum De Bevelanden kun je 
kijken of je speelgoed herkent waarmee je vader en moeder of opa en oma hebben gespeeld.    

 

OPDRACHT 2 – LAAT JE VERZAMELING ZIEN     

                                  

Als je meerdere voorwerpen bewaart die iets met elkaar te maken hebben, kun je zeggen dat je 

een verzameling hebt. Je spaart bijvoorbeeld postzegels, luciferdoosjes, knuffels of 

modelautootjes.  

Voorbeelden van verzamelingen:  

 

 

 

 

badeendjes       insecten       strips               smilies    

Grote mensen verzamelen ook. Heel bijzondere verzamelingen komen in een museum. Kijk maar 

rond in Historisch Museum De Bevelanden.  Daar vind je voorwerpen die iets laten zien van de 

geschiedenis van het gebied dat we de Bevelanden noemen. Sommige voorwerpen staan of 

hangen er altijd. Maar er zijn ook tentoonstellingen van enkele maanden.      

 

De opdracht   

Informeer bij mensen die je kent of zij een verzameling hebben. Vraag waarom ze die hebben en 

of ze daar al lang mee bezig zijn. Vraag of je van die verzameling drie voorwerpen mee naar 

school mag nemen. Je mag ook een foto van die drie voorwerpen maken.  

Voor de vragen en het verzamelen van de informatie kun je gebruik maken van het schema op de 

volgende pagina.  
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De meester of de juf kiest een dag uit waarop je die voorwerpen of de foto’s ervan plus de 

informatie die je hebt verzameld mee naar school kunt nemen. Als alle leerlingen iets laten zien, 

heb je vanzelf een heleboel verzamelingen.  

 

OPDRACHT 3 – MAAK EEN TANGRAM  

 

Een bekend puzzelspel is de Tangram. Dit spel bestaat uit zeven stukjes die volgens een bepaald 

schema uit een vierkant zijn gezaagd. Hoe je dat doet kun je zien aan het vierkant hieronder. De 

kunst is om met die zeven stukjes verschillende figuren te maken. Dat kan een konijn zijn, een 

poppetje, of een kandelaar. Er bestaan wel 1600 verschillende figuren.  
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Je kunt de tangram van stevig papier maken, maar leuker is het om hem voorzichtig uit te zagen 

van dun hout, bijvoorbeeld triplex. Schuur de onderdelen glad. Een kleurtje maakt de tangram 

nog vrolijker.  

 

OPDRACHT 4 – EIGEN HINKELSPEL MAKEN 

 

Een ander bekend spel is hinkelen. Ook voor dit spel zijn spelregels. Je tekent met krijt op de 

tegels een figuur met vakken. Je moet in ieder geval hinkelen, dus met één been, en in bepaalde 

vakken mag je rusten. Dat wil zeggen, daar mag je met twee benen in staan. Je hebt ook iets 

nodig om in de vakken te gooien. Een platte steen, of een plat doosje is het handigste. Hieronder 

staat een voorbeeld van het gewone spel. Maar jullie gaan je eigen schoolhinkelspel verzinnen. Je 

kunt bijvoorbeeld denken aan het computerspel Mario, waarbij de figuur Mario allerlei obstakels 

moet overwinnen. Let er op dat je altijd twee of drie rustpunten hebt.  

  

 

Spelregels voor hinkelspel ‘Hemel en Aarde’ en ‘Waterhinkelen’  

1. Gooi je steen of doosje in vak Aarde, hinkel daarnaar toe.  

2. Pak de steen/ het doosje op en hinkel terug. Gooi de steen / het doosje naar het volgende 

vak (nummer 1) en hinkel daar naar toe en via Aarde weer terug. Ga zo verder.  

3. Komt je steen/doosje in een verkeerd vak, dan is je beurt voorbij.  

4. Een strengere spelregel is, dat je steen/doosje niet op een lijn mag komen.  

5. Bij het spel waterhinkelen mag je steen/doosje niet in de sloot (het water) terechtkomen, 

anders ben je “af”.  

6. Aan het eind van een hinkelspel moet je nog een keer helemaal rond hinkelen.    

 

Veel plezier met het maken van jullie eigen hinkelspel! 


