
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 12,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

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

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- Hoe zou je het vinden als je net 

als Ilya in het filmpje een 
nieuwe wereld zou kunnen 
laten ontstaan? En hoe zou je 
die wereld eruit willen laten 
zien? 

Bespreek:  
- Hoe ziet het begin van alles 

eruit, denk je?  
- Hoe zou je het vinden als je net 

als Ilya in het filmpje een 
nieuwe wereld zou kunnen 
laten ontstaan? En hoe zou je 
die wereld eruit willen laten 
zien? 

Bespreek: 
- Hoe zou je het vinden als je net 

als Ilya in het filmpje een 
nieuwe wereld zou kunnen 
laten ontstaan? En hoe zou je 
die wereld eruit willen laten 
zien?  

- Welke muziek zou je vinden 
passen bij jouw nieuwe 
wereld?

Tekenen - Teken het heelal met daarin 
een door jou verzonnen 
planeet.  

- Teken een vorm (cirkel, 
vierkant, driehoek) met jezelf 
erin, en allemaal dingen die 
eruit groeien die je zelf 
verzint.

Teken een stripverhaal over het 
ontstaan van een nieuw, door jou 
ontworpen universum.

Teken een stripverhaal over het 
ontstaan van een nieuw, door jou 
ontworpen universum.

Schrijven - Bedenk een naam voor de door 
jou verzonnen planeet en 
schrijf die zo mooi mogelijk op, 
met kleurige letters.

- Maak een kaart van een 
denkbeeldig klankuniversum 
waarin alle namen en vormen 
van planeten en zonnen iets 
met muziek te maken hebben, 
en schrijf de namen op. 

- Schrijf een bladzijde uit een 
reisgids waarin je wordt 
meegenomen naar een door jou 
verzonnen wereld. Met daarin 
de naam van de wereld, hoe je 
er moet komen, een 
omschrijving van het 
landschap en het klimaat, en 
wat de toeristische 
hoogtepunten zijn. 

Bewegen - Vorm samen met je 
klasgenoten een sterrenstelsel 
waarin jullie allemaal een 
rondje draaien rond dezelfde 
zon (persoon) en ook nog 
langzaam draaien om jullie 
eigen as. Elke ster of planeet 
maakt zijn eigen geluid. 

- Vorm samen met je 
klasgenoten een sterrenstelsel 
waarin jullie allemaal een 
rondje draaien rond dezelfde 
zon (persoon) en ook nog 
langzaam draaien om jullie 
eigen as. Elke ster of planeet 
maakt zijn eigen geluid. 

- Vorm samen met je 
klasgenoten een sterrenstelsel 
waarin jullie allemaal een 
rondje draaien rond dezelfde 
zon (persoon) en ook nog 
langzaam draaien om jullie 
eigen as. Elke ster of planeet 
maakt zijn eigen geluid. 

Aansluiting andere 
vakken

Knutsel een kijkdoos met jouw 
eigen verzonnen universum erin. 

Maak een landkaart of maquette 
van een door jou verzonnen 
nieuwe wereld. 

- Hoe zou je de ‘oerknal’ zo goed 
mogelijk kunnen laten horen 
door je lijf te gebruiken als 
instrument? 

- Maak een landkaart of 
maquette van een door jou 
verzonnen nieuwe wereld. 


