
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 10,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

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

Spreken/filosoferen Bespreek: 
- Hoe voel jij je als het lente 

wordt, kun je dat vertellen? 
Vind je de muziek uit het 
filmpje passen bij dat gevoel? 

- Wat gebeurt er allemaal in de 
natuur als het lente wordt? 

- Van welk seizoen houd jij het 
meest?

Bespreek: 
- Hoe voel jij je als het lente 

wordt? Vind je de muziek uit 
het filmpje passen bij dat 
gevoel? 

- Wat gebeurt er allemaal in de 
natuur als het lente wordt? 

- Van welk seizoen houd jij het 
meest?

Bespreek: 
- Hoe voel jij je als het lente 

wordt? Vind je de muziek uit 
het filmpje passen bij dat 
gevoel? 

- Wat gebeurt er allemaal in de 
natuur als het lente wordt? 

- Van welk seizoen houd jij het 
meest?

Tekenen - Maak een lentetekening 
- Verdeel je blad in vier vakken 

en teken in elk vak iets uit een 
ander seizoen: Lente, zomer, 
herfst en winter. 

- Het muziekstuk heet ‘De 
vuurvogel’. Teken een 
vuurvogel.  

- Teken iets magisch, zoals de 
toverbloem, wat ervoor zorgt 
dat iedereen op aarde een goed 
humeur krijgt. 

- Verdeel je blad in vier vakken 
en teken in elk vak iets uit een 
ander seizoen: Lente, zomer, 
herfst en winter.

- Teken iets magisch, zoals de 
toverbloem, wat ervoor zorgt 
dat iedereen op aarde een goed 
humeur krijgt. 

- Het muziekstuk heet ‘De 
vuurvogel’. Teken een 
vuurvogel. 

Schrijven - Schrijf vijf woorden op die je 
vindt passen bij elk seizoen: 
Lentewoorden, zomerwoorden, 
herfstwoorden, 
winterwoorden.

- Schrijf een ‘elf gedichtje’ over 
wat het voor jou betekent 
wanneer het lente wordt. 
Eindig met het woord dat je 
lentegevoel het beste 
omschrijft.

- Schrijf een ‘elf gedichtje’ over 
wat het voor jou betekent 
wanneer het lente wordt. 
Eindig met het woord dat je 
lentegevoel het beste 
omschrijft.

Bewegen - Stel je voor dat je een 
krokusbolletje bent dat onder 
de aarde wakker wordt en 
langzaam uitgroeit tot een 
bloemetje op de muziek. Laat 
dat zien in bewegingen.

- Ontwaak langzaam op de 
muziek uit een diepe 
winterslaap, beweeg je vingers, 
tenen, voeten, armen, benen, 
etc tot alles aan jou vrolijk 
beweegt. 

- Bedenk een dans of 
dansbeweging die je vindt 
passen bij een van de 
seizoenen, laat hem aan je 
klasgenoten zien en kijk of ze 
kunnen raden aan welk 
seizoen je dacht.

Aansluiting andere 
vakken

- Maak een lentetafel 
- Kweek kiemgroenten of 

andere plantjes 
- Fotografeer de ontluikende 

lente buiten

- Kweek kiemgroenten of 
andere plantjes 

- Fotografeer de ontluikende 
lente buiten 

- Knutsel een kleurrijk 
bloemenboeket

- Fotografeer lentebeelden 
- Kweek kiemgroenten of 

andere plantjes  


