
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 11,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

Doelgroep/Discipline Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Spreken/filosoferen Bespreek: 
- In het filmpje fantaseren twee 

broers over een 
voedselgevecht. Met wie zou jij 
wel eens een voedselgevecht 
willen houden, en waar zou je 
het liefste allemaal mee willen 
gooien? 
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gooien?  

- Vind je de muziek passen bij 
hun fantasie? Waarom wel of 
juist niet?
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Tekenen - Teken jezelf voor én na een 
voedselgevecht. 

- Teken een voedselgevecht. 
Gebruik lekker veel vrolijke 
kleuren.  
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- Teken een voedselgevecht. 
Gebruik lekker veel vrolijke 
kleuren.  

- Met welk voedsel zou je 
kunnen tekenen of schilderen 
denk je? Probeer het!

Schrijven - Maak een boodschappenlijstje 
voor een voedselgevecht.

- Schrijf op wat een 
sportverslaggever vertelt 
tijdens een voedselgevecht op 
televisie. 

- Schrijf op wat een 
sportverslaggever de kijkers 
allemaal vertelt tijdens een 
voedselgevecht op televisie. 

Bewegen - Kies iemand uit in je klas, roep 
iets eetbaars of drinkbaars dat 
je zogenaamd naar hem of 
haar gooit, en doe alsof je het 
gooit. De ander duikt weg, 
komt tevoorschijn en gooit dan 
iets anders naar een volgende 
leerling. Ga door tot iedereen 
iets denkbeeldigs op zijn hoofd 
heeft gekregen. Maak je 
daarna allemaal tegelijk 
schoon onder een denkbeeldige 
douche.

- Houd in duo’s een slow-motion 
voedselgevecht op muziek aan 
weerszijden van een tafel of 
lijn, met denkbeeldige 
etenswaren. Gooi lichte, zware, 
plakkerige, stinkende, warme, 
koude, kortom allerhande 
dingen. Zorg dat je niet geraakt 
wordt en spuit elkaar na afloop 
helemaal schoon met een 
denkbeeldige waterslang.
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Aansluiting andere 
vakken

- Teken, schilder of stempel met 
natuurlijke kleurstoffen van 
bijvoorbeeld bietjes, spinazie, 
bosvruchten, thee, koffie of 
kruiden. 
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