
T

MAAK JE EIGEN EILANDENRIJK 
Tijdsduur: 1 UUR    
Leerdoelen 

• 

• 

• 

 
Vergroot het werkblad ‘Maak je eigen 
eilandenrijk’ tot A3 formaat en maak een kopie 
voor elke leerling. 
 
Benodigheden: 

• Een groot stuk blauw karton 
• Schaar 
• Lijm/plakband 
• Optioneel: zand, lolliesokjes, 

vouwpapier 
 
 Hoe ga je te werk: 

• Knip de eilanden uit en plak ze op een 
groot stuk blauw karton. De ruimte 
tussen de eilanden is de zee. 

• Met het vouwpapier en de lolliestokjes 
kun je palmbomen maken en bootjes 
met een mast en een zeil. 

• Met het zand en lijm kun je stranden 
maken op de eilanden. 

• De rest van de eilanden kun je 
beplakken met vouwpapier in de vorm 
van huizen, flats, bergen, regenwoud, 
rijstvelen, etc. Of je kunt deze 
landschappen op de eilanden tekenen.  

 

MAAK JE EIGEN WAYANGPOP 
Tijdsduur: 1 UUR    
Leerdoelen 

• 

• 

 

Verdeel de leerlingen in groepjes van 5 of 6. Maak een kopie van 
de werkbladen ‘Maak je eigen wayangpop’ voor elk groepje. Laat 
elk kind 1 wayangpop maken. Bij 5 leerlingen maakt degene die 
het snelste klaar is ook nog de goenoengan.  
 
Benodigheden: 

• Kleurpotloden of stiften 
• Dun karton 
• Schaar 
• Splitpennen 
• Plakband 
• Satéprikkers 

 
Hoe ga je te werk: 

• Kleur de wayangfiguren in. 
• Plak de tekeningen op een dun stuk karton. Knip de 

figuren uit. 
• Voorzie de poten van een ‘scharnier’ bij de knieën met 

behulp van splitpennen. 
• Bevestig met plakband aan de poten en aan de 

achterkant van de pop lange stokjes (bijvoorbeeld 
stevige satéprikkers). Met deze stokjes meot het 
mogelijk zijn  om de pop omhoog te houden en om de 
poten te bewegen. 

 
Als alle poppen klaar zijn, kun je met een groepje het verhaal 
‘Kantjil en de Tijger spelen met de poppen. 

 
 

OP REIS DOOR INDONESIE

 MAAK JE EIGEN GAMELANORKEST 
Tijdsduur: 1 UUR    
Leerdoelen 

• 

• 

 

Maak een kopie van het werkblad ‘Maak je eigen 
gamelanorkest’ voor elke leerling.  
 
Benodigheden: 

• Kleurpotloden of stiften 
• Luciferdoosjes of karton 
• Schaar 
• Plakstift of lijm 
• Ondergrond (dik karton) om de instrumenten op te 

plakken. 
 
Hoe ga je te werk: 

• Kleur de instrumenten in. N.b: leerlingen kunnen 
hiervoor kijken naar de foto van het gamelanorkest 
in de PowerPoint. 

• Knip de instrumenten uit volgens de kniplijntjes 
• Plak elk instrument op een of meerder 

luciferdoosjes. Heb je geen of onvoldoende 
luciferdoosjes, dan kun je de instrumenten op een 
stuk karton plakken dat aan de onderkant iets groter 
is dan het instrument. De rand aan de onderkant 
vouw je om zodat het instrument blijft staan. 

• Plak de instrumenten op een ondergrond die je naar 
eigen inzicht hebt ingekleurd/versierd.  

 
Je kunt de namen van de instrumenten erbij schrijven of 
uitknippen en opplakken. 



 

 
 

 

 

 


