
 

 Droominsect (voorbereidende les) 

Leerjaar: PO groep 7/8 

Type les: Les door de groepsleerkracht ter voorbereiding op de workshop ‘Droominsect’ 
in Rijksmuseum Twenthe. 

Lesduur  45 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij de kinderen op een onderzoekende en makende manier 
insecten onderzoeken en zich voorbereiden op hun bezoek aan het 
Rijksmuseum Twenthe. 
 
Welke soorten insecten kan je onderscheiden? Hoe zit een insect in elkaar? 
Hoe kan ik een collage maken van een insect? 
 
De kinderen bekijken afbeeldingen van uiteenlopende insecten. Ze bedenken 
uit welke onderdelen een insect bestaat. 
De kinderen tekenen losse onderdelen van een insect. Ze ontwerpen een insect 
door een collage te maken met eigen getekende onderdelen te combineren met 
die van een klasgenoot. 
 
De kinderen schetsen met potlood (tekenen). 
De kinderen werken met vormsoorten (geometrische en organische vormen) 
(vorm). 
De kinderen werken met motieven voor decoratie (compositie). 
De kinderen knippen en plakken een collage (collages maken). 

Onderwerpen Insecten, droominsect 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend) 

 

Leerinhoud  

TULE kerndoelen 
40 

De kinderen weten dat (delen van) dieren verschillende kenmerken hebben, 
zoals vorm en kleur (verscheidenheid en eenheid). 

TULE kerndoelen 
54 

De kinderen kunnen verschillende onderdelen van insecten tekenen met 
potlood (tekenen). 
De kinderen kunnen een fantasie-insect ontwerpen met verschillende 
vormsoorten (geometrische en organische vormen) (vorm). 
De kinderen kunnen een collage maken (collages maken). 

TULE kerndoelen 
55 

De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

Uitvoering Droominsect (voorbereidende les) 

Lesplanning Totaal: 45 minuten 
Inleiding: 10 minuten 
Opdracht 1: 15 minuten 
Opdracht 2: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de presentatie: ‘Droominsect VL (presentatie)’ 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 



 Computer + beamer 

 De presentatie: ‘Droominsect VL (presentatie)’ 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Tekenpapier A4 

 Tekenpotloden 

 Kleurpotloden 

 Scharen 

 Lijm 

 (gekleurde) blaadjes om de insecten op te plakken. Er kan ook worden 
gekozen voor één groot gezamenlijk vel om alle insecten op te plakken. 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Vertel: 
Wij gaan binnenkort naar het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. In dat 
museum gaan we kunstwerken bekijken: allemaal bijzondere schilderijen over 
wat er allemaal te vinden is in de natuur. Vandaag doen we een les die ons 
goed voorbereid op ons bezoek. We gaan bezig met collages maken. 
 
Start de presentatie: ‘Droominsect VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1 
Stel de volgende vragen: 

 Welke dieren zie je hier allemaal? 

 Waar kan je deze dieren vinden? 

 Wat het is het grootste dier dat is afgebeeld? 

 Wat is het kleinste dier? 
 
Vertel:  
De foto’s die je hier ziet, zijn allemaal verschillende insecten en bodemdieren. 
Je kan deze diertjes vinden op de grond, en sommige in de lucht.  
 
Stel de volgende vragen: 

 Welk dier vind jij het meest opvallend?  

 Welk dier vind jij het mooist? Waarom? 

 Welk dier vind jij het meest bijzonder en uniek? Waarom? 
 
Vertel: 
Alle insecten verschillen wel van elkaar. Sommige hebben een prachtig 
gekleurd schild, en andere heel bijzondere dunne vleugeltjes. Maar ook de 
worm, die dit alles niet heeft, is bijzonder: hij kan zich in alle bochten wringen 
die hij wil en kan zonder pootjes toch vooruit komen. 
 
Stel de volgende vragen: 

 Uit welke onderdelen is een insect opgebouwd? 

 Geldt dat voor alle dieren die we hier zien?  
 
Vertel:  
Een insect kan veel verschillende onderdelen hebben: een lijf, een kop, poten, 
een schild, vleugels, voelsprieten, ogen, een angel, etc. Niet elk dier heeft dit 
alles, ze zijn allemaal verschillend. 

Opdracht 1 We gaan straks een collage maken van een insect. Een collage is een 
samengestelde tekening, uit allemaal losse onderdelen. Je knipt delen uit en 
plakt er andere aan vast.  
 
De eerste opdracht is alle onderdelen te tekenen van een insect. Je tekent dit 
niet als geheel, maar los van elkaar. Naast elkaar teken je bijvoorbeeld: 

 een paar vleugels 

 een schild 



 2 voelsprieten 

 6 poten 

 een lijf 
 

Je mag zelf kiezen of je je fantasie gebruikt of dat je een onderdelen natekent 
van de foto’s die we hebben bekeken. Het lijf van je insect houd je straks zelf.  
Als al je onderdelen klaar zijn, knip je ze voorzichtig uit. 
 
Deel de potloden, het tekenpapier en de scharen uit. 
 
Let wel op: je gaat straks onderdelen uitwisselen met een aantal klasgenootjes, 
je gebruikt wat je nu tekent dus niet allemaal zelf! 

Opdracht 2 De tweede opdracht is het uitwisselen van de onderdelen en het maken van 
een collage hiermee. 
Doe bijvoorbeeld het volgende: 

 Iedereen ruilt zijn kop met zijn linkerbuurman 

 Iedereen geeft zijn pootjes 2 tafels naar rechts 

 Ruil je vleugels met degene die na jou komt op de klassenlijst 

 Daarna ruil je één onderdeel naar keuze met degene tegenover je 

 Etc. 
 

Je hebt nu allemaal onderdelen van een insect. Schuif de onderdelen heen en 
weer op je tafel totdat je een insect hebt gemaakt. Waar komen de pootjes? En 
heeft die voelsprieten juist voor- of achterop? Of krijg jouw insect misschien 
geen vleugels, maar alleen een schild? 
 
Deel de lijm en de overige blaadjes uit. 
 

Als je tevreden bent met jouw insect, plak je hem vast op het blaadje. 

Reflectie Leg alle collages bij elkaar op een tafelgroepje en laat de kinderen er omheen 
staan. Reflecteer met de kinderen op de les. 
Stel de volgende vragen: 

 Welk insect valt op? Hoe komt dat? 

 Wat is een voordeel van het maken van een collage? En een nadeel? 

 Welk insect vind jij goed gelukt? 

 Wie kan jij een compliment geven over zijn collage? 

 Welk insect lijkt op eentje die je echt kent? 

 Voor welk insect zou jij in het echt bang zijn? 

Opruimen Leg alle spullen en materialen terug op de juiste plek.  

 


