Bouw je eigen kasteel!
Doelgroep

Groep 1-4

Duur

45 minuten

Leerdoel

Leerlingen reflecteren op hun bezoek aan het Muiderslot door een
kasteelmuur te maken van karton en wc-rollen.

Benodigdheden Stevig papier
(kasteel)

Wc-rollen
Gekleurd papier
Prikpennen en prikmatjes/ scharen
Lijm

Benodigdheden Verf en kwasten, kranten, tissues
(versiering)

(Crêpe)papier en lijm

Voorbereiding


Alle materialen verzamelen en klaarleggen.



Afhankelijk van de zelfstandigheid van de leerlingen, voorknippen en plakken van
torenspitsen, muren uitknippen.



Wil je verven? Kranten op tafels, tissues, verf en kwasten klaarleggen. Wil je knippen
en plakken? Scharen, crêpepapier en lijm.

Intro (10 min.)
Pasgeleden zijn wij naar het Muiderslot geweest. Daar hebben wij van alles gezien, gehoord
en gedaan.
Wie wil er iets vertellen over wat je gezien, gehoord en gedaan hebt op het Muiderslot? Wat
vond je het spannendst? Wat ben je te weten gekomen, wat je nog niet wist? Hoe denk je nu
over de mensen van lang geleden op het Muiderslot?
Bespreek de antwoorden met elkaar en inventariseer wat de leerlingen hebben onthouden
van hun bezoek, bijvoorbeeld op het digibord.

Opdracht (35 min.)
Het Muiderslot is een echt, groot kasteel. Dat kan je niet natuurlijk niet meenemen. Daarom
gaan wij zelf een kasteel maken, met torens en een heuse ophaalbrug.

Kasteel knutselen. Stap voor stap (zie bijlage voor voorbeeld)
Afhankelijk van de zelfstandigheid van de leerlingen kunnen zij zelf aan de slag met knippen,
prikken en plakken.

STAP 1

Beplak de wc-rolletjes met papier en knip tot halverwege in de wc-rol.

STAP 2

Knip uit het stevige papier een kasteelmuur en prik een ophaalbrug eruit met
een prikpen. Maak, zo nodig, eerst met potlood een tekening van de muur en
ophaalbrug.

STAP 3

Knip aan de rand de muur tot halverwege in en schuif de muur en de wc-rol in
elkaar.

STAP 4

Maak van het ronde papier een chinees hoedje door tot het midden in te
knippen en over elkaar heen te vouwen en vast te plakken.

STAP 5

Plak het hoedje aan de toren vast.

Om het kasteel helemaal af te maken kun je het natuurlijk beschilderen of beplakken met
papier.

Nabespreken (5 min.)
Bekijk samen de kastelen. Laat een paar leerlingen iets vertellen over hun eigen kasteel.

