
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis met een 

‘furisode met vliegende kraanvogels’.
*  Leren ze over Japan en bekijken ze 

de wereldkaart.
*  Praten ze over reizen en weg  

zijn van huis.
*  Oefenen ze met noord, oost,  

zuid en west.
* Maken ze origami-kunstwerkjes.

Wat? Furisode met 
vliegende kraanvogels  
Wanneer? 1910 – 1930 
(dus ongeveer 100 jaar oud) 
Waar? Deze kimono komt 
uit Japan en hangt in het  
Rijksmuseum
Weetje? Deze kimono 
was een soort (feest)jurk 
voor rijke, jonge, Japanse 
vrouwen die niet getrouwd 
waren (furisode betekent 
letterlijk ‘zwaaiende 
mouwen’). Er zijn wel 200 
kraanvogels op geborduurd. 
Kraanvogels zijn een symbool 
van geluk, vrede, wijsheid.

Luchtvlucht 
In deze aflevering maken Pim en Pom kennis met de 

kraanvogels op een Japanse kimono. Wat is er te zien in het 
‘Land van de Rijzende Zon’, zoals Japan ook wel wordt 

genoemd? En wat is een kimono? 

Voorbereiding
*  Print de bijgeleverde afbeelding  

van de kimono uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.
*  Print de bijgeleverde  

wereldkaart uit.

Materialen
(optioneel)

* Vouwblaadjes.
*  Roze (crêpe)papier  

(voor opdracht 6).

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Kraanvogels
Bekijk samen de afbeelding van de Japanse kimono op het digibord 
of op print. Wat zou dit kunnen zijn? Waarvoor is het bedoeld? 
Wat staat erop? Wat valt op? Vind je het mooi? Is het oud?

(Niets is goed of fout: laat de kinderen zelf kijken en probeer 
ze zo min mogelijk te sturen.) 

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Op ontdekkingsreis
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 15 – Luchtvlucht. Info: In deze vijftiende aflevering 
mogen de katten meereizen op de rug van Japanse kraanvogels. 
Pom vindt het vooral spannend, maar als hij durft te kijken, 
ontdekt hij een heel nieuwe wereld.

Kijkvraag vooraf: Hoe kun je zien dat Pim en Pom in Japan zijn? 
(Bespreek hierna het antwoord: er zijn tempels te zien, bomen met 
roze kersenbloesem (die zijn heel bekend in Japan), de mensen 
spreken Japans, de bekende vulkaan Mount Fuji is in beeld.)

Opdracht 3: Praten in de klas (duur: 10 minuten)
Vrienden? 
Pim en Pom vliegen in het filmpje naar Japan. Pom vindt dat 
spannend, maar als hij zijn ogen opendoet, ziet hij allerlei mooie 
dingen die hij nog nooit heeft gezien. Toch is hij uiteindelijk 
blij als hij weer naar huis kan.
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(vragen aan de kinderen)
Ben jij weleens in een ander land geweest? Waar was dat? 
Vond je het spannend? 
Wat was er anders dan in Nederland? 
Welk land wil je graag een keer bezoeken en waarom? 
Wat vind je juist leuk aan thuis zijn?

Opdracht 4: Doen in de klas (duur: 10 minuten)
Oost, west, thuis best
Pim en Pom vliegen met de kraanvogels mee naar Japan. Hang de print 
van de wereldkaart, die bij deze les zit, op in de klas. Kijk nu goed waar 
Nederland ligt en zoek dan op waar Japan ligt. Is dat ver weg? 
Hoe lang zou het vliegen zijn? (Antwoord: 11 uur)
Japan ligt ten oosten van Nederland. Amerika ligt in het westen. 
Bovenin is het noorden, en de landen onder Nederland liggen in het 
zuiden. Met noord, oost, zuid en west kun je dus richting aangeven. 
[Maak van de klas een kompas: vooraan is het noorden, achteraan is 
het zuiden. Links is west en rechts is oost. Vertel nu dat jullie op reis 
gaan en zeg: ‘We gaan naar het...’ Je mag zelf een windstreek invullen. 
De kinderen rennen naar het juiste plekje in de klas. Zo maken ze 
speels kennis met noord, oost, zuid en west!] 

Opdracht 6: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, wisselend bij elke les
Een lijst erom!
Elk kunstwerk verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig en mooi 
kunt ophangen. Maken jullie een mooie lijst bij de afbeelding van 
de kimono? Misschien kun je er roze kersenbloesem op plakken, 
gemaakt van roze vouwblaadjes of crêpepapier? Elke lente kleuren 
die roze boomblaadjes Japan roze! Je kunt ook de vogeltjes die 
de klas gevouwen heeft erbij plakken!

Plaats het kunstwerk dan in je lijst en hang het 
op in de klas. Het vijftiende kunstwerk hangt nu 
in je museum!
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Opdracht 5: Doen in de klas 
(duur: 10 minuten)
Vogels vouwen
Kraanvogels brengen geluk! 
Daarom vouwen mensen in Japan 
graag kraanvogels van gekleurd, 
licht papier. Deze vouwkunst heet 
‘origami’. Kun jij ook een vogel 
vouwen? Aan wie zou je die willen 
geven? Zo vouw je een vogeltje:
Stap 1: Pak een vierkant vouw-
blaadje, leg het voor je neer met 
een hoek naar je toe en vouw het 
dubbel van links naar rechts en 
weer terug. 

Stap 2: Vouw het blaadje van 
onder naar boven. 

Stap 3: Vouw de bovenste punt 
van de voorste laag naar be-
neden. Zorg dat de punt iets 
uitsteekt.

Stap 4: Vouw het papier dubbel 
van links naar rechts.

Stap 5: Vouw de voorkant naar 
links; doe daarna hetzelfde met 
de achterkant. 

Stap 6: Teken oogjes op de vogel.
Dan is ‘ie klaar!



Wereldkaart

Nederland Japan

Noord

Zuid

West Oost
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