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De leerlingen worden uitgedaagd hun eigen schaduw te

onderzoeken via schaduwspelletjes. 

De leerlingen ervaren dat schaduw zich verplaatst en verandert

als een lichtbron verplaatst.

De leerlingen herkennen de zon als een bron die zorgt voor licht.

In deze les staat het didactisch 5 stappenplan centraal. Daarin

gaat het voornamelijk om het onderzoeken en ervaren. Het 5

stappenplan is een minder gedetailleerde versie van het 7

stappenplan voor onderzoekend leren. 

De leerlingen hebben kennisgemaakt met het thema zon door

naar een verhaal te luisteren, er met elkaar over te praten en een

wandeling te maken. Deze les staat in het teken van de zon als

bron van licht. Met deze voorkennis kunnen de leerlingen in

volgende les verder met meerdere bronnen die kunnen zorgen

voor licht en gaan ze onderzoeken waar stroom vandaan komt. 

Deze les valt onder kerndoel 46: de leerlingen leren dat de

positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en

nacht veroorzaakt.

Lesdoelen en toelichting
van de les

 MATERIALEN

Boek: De schaduw van Jan

Vragenkaartjes voor de leerkracht

Voorlezen & klassengesprek:

Vragenkaartjes voor de leerkracht

Stoepkrijt voor iedere leerling

Eigen schaduw onderzoeken:

Schaduw omtrekken en

schaduwtekening maken:

Lintje voor de tikker 

Tikspel: 

 

In de leskist: 
Boek De schaduw van Jan
Vragenkaartjes voor de leerkracht
Stoepkrijt

Niet in de leskist: 
Lintjes voor tijdens het tikspel
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DE OPDRACHTEN
Voorlezen uit het prentenboek De

schaduw van Jan. 

Kringgesprek buiten in de zon over

waar de zon is, wat de zon doet,

schaduw van jezelf en schaduw van

een ander.

Eigen schaduw onderzoeken met

behulp van de vragenkaartjes voor de

leerkracht.

Schaduwen omtrekken die in de

omgeving te zien zijn. 

Schaduwtekening maken van een

klasgenoot.

Afsluitend tikspel.

Suggesties voor
de leerkracht

Lesbeschrijving
De leerkracht leest het prentenboek voor en laat daarbij

de illustraties zien.

De leerkracht begeleidt het kringgesprek (buiten in de

zon) aan de hand van de vragenkaartjes over de zon.

De leerkracht laat de leerlingen hun eigen schaduw

onderzoeken aan de hand van de vragenkaartjes.

De leerkracht legt de opdrachten over het schaduw

omtrekken uit en bepaald daarbij de omgeving waarin de

leerlingen dat mogen doen.

De leerkracht verdeeld de klas in groepjes van 2 of 3

voor de opdracht schaduw tekenen.

De leerkracht legt het tikspel uit en doet (indien

mogelijk) mee. 

De leerlingen luisteren naar het voorlezen en worden

daardoor geactiveerd.

De leerlingen doen actief mee met het kringgesprek.

De leerlingen onderzoeken hun eigen schaduw door

antwoorden te zoeken op de vragen van de leerkracht.

De leerlingen trekken alle schaduwen in de omgeving om. 

De leerlingen maken een schaduwtekening van een

klasgenoot.

De leerlingen spelen het tikspel waarbij de schaduwen

getikt moeten worden. 

Wat doet de leerkracht? 

 

Wat doen de leerlingen? 
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Na afloop van deze les kan de leerkracht een

gesprek voeren met de leerlingen over wat ze

die les hebben geleerd, wat schaduw is en hoe

schaduwen kunnen veranderen in de loop

van de dag. Daarnaast kan er aandacht

worden besteed aan woordenschat,

ruimtelijk inzicht en rekenonderdelen. 

Kleurplaten op de thematafel.
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De zon geeft heel veel lichtenergie aan de aarde. Planten

maken hier dankbaar gebruik van; zij hebben zonlicht nodig om

door middel van fotosynthese te overleven. Mensen maken ook

gebruik van zonne-energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van

zonnepanelen waardoor stroom opgewekt wordt. We doen dit

nog niet zo lang. Wel maken wij al eeuwen op andere manieren

gebruik van de zon, bijvoorbeeld door de planten te eten die

bestaan dankzij zonlicht. Ook maken mensen onder invloed van

de zon vitamine D aan in hun huid. Vitamine D is belangrijk

voor het verkrijgen en behouden van sterke botten en tanden

en voor een goede weerstand.

Schaduw ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of

gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object. Een

voorwaarde voor het ontstaan van schaduw is een lichtbron

(zon, lamp, etc.) en een object. Er kan dus sprake zijn van een

natuurlijke lichtbron of een kunstmatige lichtbron. Schaduw is

dan het gedeelte van een ruimte waar het licht onderschept

wordt door een object. 

Er zijn meerdere soorten schaduw: eigen schaduw,

slagschaduw, kernschaduw en halfschaduw. Deze les gaat het

voornamelijk om eigen schaduw en slagschaduw. Eigen

schaduw is de schaduw die op het object aanwezig is.

Bijvoorbeeld: de zon schijnt op een lantaarnpaal, de ene kant

van de paal is licht, de andere kant van de paal is donker.

Slagschaduw is de schaduw die een object laat zien op een

ondergrond. Bijvoorbeeld de lantaarnpaal die zijn schaduw laat

zien op de grond. 

Literatuur voor de
leerkracht

Het belangrijkste bij techniek voor kleuters is dat ze gaan onderzoeken
en verbanden leggen. In deze les speelt het onderzoeken een grote rol
doordat de kinderen dat ten eerste doen met hun eigen schaduw en
vervolgens met de schaduwen die in hun omgeving te zien zijn.


