voorbereidingstijd
5 minuten
Lestijd
25 minuten

rekenen
SPIEGELEN
groep 1-2
Lesdoel
De leerlingen oefenen met spiegelen.

Inleiding
Bespreek de vorm aan de hand van het project,
thema of seizoen. In de lente kun je het bij
voorbeeld hebben we over vlinders. Laat met
behulp van een boek, losse afbeelding of het
bord zien dat beide vleugels er altijd hetzelfde
uitzien. Laat de leerlingen even op het plein
zoeken naar vlinders en bekijk die. Leg uit dat
de leerlingen een mooie vlinder gaan maken
met twee precies dezelfde vleugels. Laat de
vlindertekening op de grond zien en laat de
leerlingen materialen zoeken die ze voor het
kunstwerk kunnen gebruiken.

Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige
meetkundige problemen op te lossen.
Inhoud
Voorbereiding
Teken op het schoolplein een vorm waarin de
spulletjes symmetrisch kunnen worden neer
gelegd. Kies een vorm die past bij een project,
thema of seizoen (zoals een vlinder, kerstbal
of paasei). Dit kan met krijt op het plein, maar
ook met een stok in het zand of de aarde. De
leerlingen worden verdeeld in groepjes van 4 of
5. Teken dus zoveel vormen als er groepjes zijn.
Maak een startstreep op enige afstand van de
tekening met behulp van krijt of pionnen.

Tip! Gebruik in een ander seizoen eens

de vorm van een schilderij met het thema
kunst, kerstballen tijdens kerst, paaseieren
met Pasen of maak een mandala.

Aan de slag
In de vorm van een estafette oefenen de leer
lingen met het spiegelen. Maak groepjes van 4
of 5 leerlingen. Alle groepjes krijgen een bakje
met materialen in tweevoud. Aan de ene kant
van het veld staat de grote vlinder getekend.
Om de beurt rennen de leerlingen met een
voorwerp naar de vlinder. Dit voorwerp leggen
ze in een van beide vleugels. Ligt dit voorwerp
al in één van de vleugels, dan moet het in de
andere vleugel gespiegeld worden neergelegd.

Benodigde materialen
• Materialen in tweevoud zoals takjes,
steentjes, blaadjes, eikels enz. Laat
de leerlingen helpen zoeken of neem
materialen uit de klas mee, zoals kapla,
teldopjes, clics, steentjes, blokjes enz
• Stoepkrijt
• Eventueel pionnen
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spiegelen

Reflectie
Loop met de groep even langs alle kunst
werken. Is het spiegelen overal goed gegaan?
Waar zie je dat? Welke vlinder vind je mooi en
waarom? Bespreek met de leerlingen wat er nu
gaat gebeuren met deze kunstwerken (ze waai
en/spoelen weg of iemand loopt er doorheen).
Net als een echte vlinder vliegt hij dus weg.

Dit gaat zo door tot alle voorwerpen op zijn.
Welke groep heeft als eerste de vleugels goed
gespiegeld neergelegd?
Differentiatie:
Je kunt deze opdracht uitdagender maken
door een ronde vorm te kiezen en de leerlingen
een soort mandala te laten maken. Je kunt de
leerlingen ook een tekening te laten maken van
hun vlinder.

Tip!

Deze les leent zich er ook goed voor
om patronen te leggen. Vul een grote vorm
met patronen, zoals takje, steentje, blaadje,
takje, steentje, blaadje enz.
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