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TITEL Lejo Stopmotion - voorbereidende les (lesformat) 

Leerjaar Groep 1 en 2. 

Type les Een les ter voorbereiding op de Lejo Stopmotion workshop. 

Lesduur 45 minuten. 

Omschrijving van 
de les 

Een les waarbij de kinderen op verkennende, spelende en ontdekkende manier 
onderzoek doen naar het geven van een karakter aan een Lejo- handpoppetje en 
een eigen Lejo-handpoppetje maken door gebruik te maken van collagetechnieken.   
 
Wat is een Lejo-handpoppetje? Hoe kun je een Lejo een karakter geven? Op welke 
manier kun je papier gebruiken? Hoe bevestig je papier aan elkaar? 
 
De kinderen kijken naar een presentatie over een Lejo-poppetje; doen onderzoek 
naar het geven van een karakter aan een handpoppetje en werken met 
collagetechnieken.  
De kinderen onderzoeken welke vormen je met papier kunt maken en hoe je papier 
aan elkaar kunt bevestigen.  
De kinderen gebruiken collagetechnieken en verschillende kleuren om hun Lejo-
poppetje een karakter te geven.  
 
De kinderen bekijken de vormgeving en constructie van Lejo en attributen gemaakt 
met collagetechnieken.  
De kinderen werken met collagetechnieken (collages maken).  
De kinderen werken met kleurnamen (kleur).  
De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten (reflecteren). 

Onderwerpen Handpoppetje, Lejo, karakter, kleur, collage. 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend). 

Leerinhoud 
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De kinderen gebruiken kleurennamen.  
De kinderen knippen, scheuren, vouwen en bevestigen verschillende soorten papier, 
waaronder zijdevloei en sitspapier.  
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De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes.   

 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur: 45 minuten. 
Inleiding: 10 minuten. 
Opdracht: 20 minuten. 
Reflectie: 10 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 

Voorbereiding • Bestudeer dit lesformat. 

• Bekijk de ‘Lejo Stopmotion (presentatie)’.  

• Bekijk de bijlages ‘Lejo Stopmotion (bijlage 1)’ en ‘Lejo Stopmotion (bijlage 
2)’. 

• Bekijk de video ‘Lejo Stopmotion (video 1)’. Deze video is bijgevoegd in de 
presentatie. 

 
Bereid de week voor de les voor: 

• Print de bijlage ‘Lejo Stopmotion (bijlage 2)’ op stevig papier. LET OP: De 
afbeeldingen kunnen/ mogen zo nodig vergroot/ verkleind worden. Houd 
rekening met de smalle vingertjes van de kinderen. 

• Knip de Lejo-poppetjes van te voren uit (één per kind). 

• Verzamel verschillende soorten papier (bedrukt, gekleurd, glanzend, dik, 
dun, zijdevloei, sitspapier, vliegerpapier, crêpepapier, enzovoort). 

• Verzamel satéprikkers en/ of rietjes. 
 
Zet de volgende technische materialen kaar: 

• Beamer en laptop of Digibord. 
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• Presentatie op USB stick of open deze op het Digibord. 

• Speakers. 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

• De uitgeknipte Lejo-poppetjes (één per kind). 

• Satéprikkers en/ of rietjes.  

• Verzamelde verschillende soorten papier. 

• Kleurpotloden en viltstiften. 

• Lijm. 

• Plakband en papierplakband. 
• Nietmachine en nietjes (alleen door de leerkracht te hanteren).  

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie ‘Lejo Stopmotion (presentatie)’. 
Toon afbeelding 2: 
Vraag: Wie weet wie Lejo is?  
Vertel: Lejo is een poppetje met twee grote ogen uit Sesamstraat. We gaan naar een 
filmpje van Lejo kijken. Daarna vraag ik jullie hoe Lejo er uitziet. Kijk goed naar Lejo. 
Speel de video af uit afbeelding 3:  
 
Vraag:  

• Hoe ziet Lejo er uit?  

• Heeft Lejo haar?  

• Welk soort poppetje is Lejo?  

• Wie heeft gezien waar Lejo van is gemaakt?  
Voor de leerkracht: Help de kinderen bij het ontdekken waarvan Lejo is gemaakt. 
Vertel: Lejo is een poppetje uit Sesamstraat. Het poppetje wordt gespeeld door een 
hand. De ogen zijn van twee balletjes gemaakt, het lijken wel twee ping-
pongballetjes. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vraag: Hoe komt het dat deze Lejo’s er anders uitzien?  
Vertel: De Lejo links op de afbeelding heeft hoorns. De Lejo in het midden heeft de 
ogen half dicht en de Lejo rechts heeft een veertje op het hoofd. 
 
Toon afbeelding 5: 
Vertel: Dit kind heeft zelf Lejo’s gemaakt.  
Vraag: Wat is hetzelfde aan deze twee Lejo’s?  
Antwoord: De ogen van deze twee Lejo’s zijn hetzelfde. 
Vraag: Wat is anders aan deze Lejo’s?  
Antwoord: Eén Lejo heeft een prachtige roze veer en de ander heeft een oranje hoed 
op.  
 
Vertel: Door je Lejo te versieren kun je daar een hele bijzondere Lejo van maken. 
Een Lejo die je goed kan herkennen.   
Vraag: Heb jij zelf iets opvallends aan? Waaraan kunnen wij jou goed herkennen? 
 
Toon afbeelding 6: 
Vertel: Al deze dingen die je op deze afbeelding ziet zijn gemaakt van papier. Deze 
dingen kun je gebruiken om jouw Lejo een eigen karakter te geven. Waarmee kan je 
je Lejo versieren, zodat je hem goed kan herkennen? 
Vraag: Welke dingen zie je hier?  
Antwoord: Je ziet een hoed, een kroon, kapsels in verschillende kleuren haar (blond, 
bruin, zwart en een soort zalmkleur) en witte baarden of zijn het ook haren? 
 
Toon afbeelding 7: 
Vertel: Deze dingen zijn ook gemaakt van papier en kunnen een Lejo ook een eigen 
karakter geven.  
Vraag:  

• Welke dingen zie je hier? (Antwoord: veren, stekels, bloemen en een snor). 
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• Hoe zijn deze dingen van papier gemaakt denk je? (Antwoord: door te 
knippen, tekenen en kleuren, plakken, vouwen enzovoort). 

• Kun je zelf nog andere dingen bedenken om een Lejo bijzonder te maken? 

• Hoe zou je die van papier zelf kunnen maken? 
 
Toon afbeelding 8: 
Vraag: Hoe kun je deze geknipte dingen van papier, zoals snorren en brillen, aan 
Lejo vastmaken?  
Antwoord: Op de foto is elk voorwerp aan een stokje vastgemaakt met lijm of met 
plakband. 
Vraag: Welke manieren kun je nog meer bedenken om papier aan iets vast te 
maken?  
Antwoord: Je kunt je geknipte dingen van papier met plakband, lijm, of met nietjes 
vastmaken aan iets, bijvoorbeeld een rietje. 

Opdracht 
 
 
 
 
 

Voor de leerkracht: Toon een uitgeknipte Lejo. Laat zien hoe de Lejo werkt door de 
oogjes aan de wijs- en middelvinger vast te maken. Vraag ieder kind goed op zijn/ 
haar Lejo te passen. 
 
Vertel:  

• Jullie krijgen straks allemaal een Lejo van mij. Deze Lejo heeft alleen nog 
maar ogen.  

• Je mag zelf je Lejo aankleden. 

• Welke kleuren vind je mooi? 

• Gebruik dit papier. Je mag dit papier knippen, scheuren en vouwen. Je mag 
er ook op tekenen en kleuren met potloden en stiften.  

• Wat past bij jouw Lejo? 

• Welk ding krijgt jouw Lejo? In welke vorm? In welke kleur?  

• Denk goed na, weet je het? Dan mag je je ding gaan maken.  
 

• Is het gelukt? 

• Maak je gemaakte ding vast aan je Lejo. Je mag zelf kiezen hoe je het wil 
vastmaken. Pal je je ding vast op een stokje? Of op een rietje? Maak je het 
vast met lijm? Of plakband? Vraag je mij om een nietje?  

 
Voor de leerkracht: Als de kinderen aan het werk zijn kan je waar nodig de Lejo’s op 
maat maken. Schrijf de namen van de kinderen achterop hun Lejo’s of laat de 
kinderen die dat al kunnen het zelf doen.   

Reflectie Voor de leerkracht: Verzamel in de kring. Laat ieder kind de eigen Lejo op de hand 
zetten.  
Vraag:  

• Wat maakt jouw Lejo bijzonder? 

• Welke kleuren heb je gebruikt? 

• Welk papier heb je gekozen? 

• Waarom heb je juist voor deze kleuren gekozen? 

• Hoe heb je je ding vastgemaakt? 

• Hoe beweegt je Lejo? 
 

Vertel: Binnenkort mogen jullie met jullie Lejo’s een eigen verhaal gaan maken. Jullie 
gaan samen met jullie gemaakte Lejo’s naar een workshop.  
 
Voor de leerkracht: Bewaar de Lejo’s zorgvuldig en neem ze mee tijdens de 
workshop. Na de workshop bestaat de mogelijkheid om de Lejo’s door de kinderen 
mee te laten nemen naar huis. Of de Lejo’s kunnen op school blijven voor een 
eventueel vervolg of om er op school mee te kunnen spelen.  
Tip: De Lejo’s kunnen ingezet worden om een taal en spelles/-oefening mee te doen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een poppenkast.  

 


