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5.1
Thuiswerkles uit De Techniek Torens, groep 5/6:

Stevige vormen

Beste ouder,

Op de volgende bladzijden vindt u de thuiswerkles: 5.1 Stevige vormen.
U vindt hier:
1. De fotokaart bij les 5.1 Stevige vormen. Hierop staan de spullen die u nodig heeft om 

deze les uit te voeren. 
2. Het leerkrachtenblad met daarop:

• De thema’s & leerdomeinen van deze les
• De omschrijving van de lesactiviteit 
• De leerdoelen op het gebied van Wetenschap & Techniek van deze lesactiviteit
• De eventuele voorbereiding voor deze les door de leerkracht
• De leergebiedoverstijgende leerdoelen

3. De leerlingenlesbladen met de lesuitleg en -instructies voor de leerlingen.

Bij De Techniek Torens is een digitale leeromgeving beschikbaar: www.ckcportal.com.
In deze portal vinden leerkrachten en leerlingen achtergrondinformatie, filmpjes en verdie-
pingsstof bij diverse lessen. De portal heeft u bij deze les niet nodig. 

We wensen u veel lesplezier met de les 5.1 Stevige Vormen!

Hartelijke groet van het team van Creative Kids Concepts,
www.creativekidsconcepts.com/detechniektorens

NB: de meeste mensen zullen de materialen die nodig zijn voor deze lesactiviteit wel in huis 
hebben. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kunt u ze waarschijnlijk gemakkelijk (even-
tueel online) kopen bij een bouwmarkt, supermarkt, Hema of Action. 

Let op! Onze webshop (www.ckcwebshop.com) is niet toegankelijk voor particulieren; deze 
is alleen beschikbaar voor basisscholen.
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Stevige vormen!5.1

Wat heb je nodig?
Uit de leskist:
• Plakbandrollen
• 4 plakbandhouders
• 2 kinderscharen
• 2 duimstokken
• 1 rol schilderstape

Uit De Techniek Torens:
• Wit A4-papier
• Schoollijm

Fotokaart (voor- en achterzijde) die de inhoud en context van deze les toont:



0419 De Techniek Torens ®, © Virginie Gmelich Meijling - van Dooren 2019, in licentie gegeven aan Creative Kids Concepts B.V. 3

Stevige vormen5.1
Leerkrachten lesblad 4 kinderen | Les 5.1

Thema(‘s) / Domein(en): 
Constructie / Domein A
Ontwerpende les

Activiteit: 
Kinderen maken van papier stevige basisvormen om  
vervolgens mee te bouwen.
Ze bedenken, ontwerpen en bouwen een eigen bouwwerk.

Doel(en) van de activiteit: 
• Een zo hoog mogelijke toren bouwen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van stevige basisvormen (profielen) van 
gewoon wit papier.

• Ervaren dat ook een vorm van materiaal (naast de 
sterkte van het materiaal zelf) van belang is voor de 
draagkracht. 

• Ervaren dat een goed verband (bijvoorbeeld door  
driehoeksverbindingen) van delen onderling ook  
bijdraagt aan de stevigheid van het bouwwerk.

• Een open constructie maken.

Voorbereiding door leerkracht: 
Geen

Lesverloop: 
1. De leerlingen pakken ongeveer 10 vellen wit A4-papier uit de Techniek Torens.
2. Ze bekijken samen de tekeningen en zien op welke manieren het slappe witte papier tot een stevige basisvorm kan 

worden gemaakt.
3. Ze bespreken samen hoe ze een zo hoog mogelijke toren willen bouwen. Dat is de opdracht. Ze maken een 

ontwerp (tekenen), ze knippen en plakken de gekozen basisvormen en bouwen samen een toren met deze 
elementen. Ze spreken daarvoor een goede taakverdeling af: wie knipt, wie plakt, wie bouwt? Ze gebruiken 
scharen, papier en plakband of schilderstape.

4. Als ze klaar zijn, bekijken ze samen hun toren en vergelijken hem met het ontwerp of het plan dat ze aan het begin 
hadden. Is het plan ook gerealiseerd? Wat wel? Wat niet? Waarom?

5. Ze meten uiteindelijk samen de hoogte van het bouwwerk met een duimstok. Ze leveren ook hun ontwerp in bij 
de juf of meester met daarop hun namen, de datum en de gemeten hoogte van de door hun gebouwde toren.

Deze les is tevens bevorderlijk voor:
• Samen overleggen, taakverdeling en elkaar helpen
• Creativiteit en inventiviteit
• Meten en rekenen
• Driedimensionaal inzicht
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0419 De Techniek Torens ®, © Virginie Gmelich Meijling - van Dooren 2019, in licentie gegeven aan Creative Kids Concepts B.V. 5

Stevige vormen5.1
Leerlingen lesblad  4 kinderen | les 5.1

Wat heb je nodig? 
Uit de leskist:
• Plakbandrollen
• 4 plakbandhouders
• 2 kinderscharen
• 2 duimstokken
• 1 rol schilderstape

Verder
• Wit A4-papier
• Schoollijm

Wat gaan jullie doen?
1. Haal ongeveer 10 vellen wit A4-papier uit de Techniek Torens.
2. Bekijk samen de tekeningen en zie op welke manieren dat slappe witte papier tot een stevige basisvorm kan 

worden gemaakt.
3. Bespreek samen hoe jullie een zo hoog mogelijke toren willen bouwen. Jullie hebben 1 uur om:

 » Het ontwerp te tekenen (doe hier niet te lang over!), 
 » De benodigde basisvormen te knippen en te plakken,
 » De toren op te bouwen. 
 » Bespreek dus ook even een goede taakverdeling: wie knipt, wie plakt, wie bouwt?

4. Succes met jullie bouwwerk! Gebruik scharen, papier en plakband of schilderstape.
5. Als jullie klaar zijn, dan bekijken jullie samen jullie toren en vergelijken hem met het ontwerp of het plan dat jullie 

aan het begin hadden. Is het plan ook gerealiseerd? Wat wel? Wat niet? Waarom?
6. Meet uiteindelijk samen de hoogte van jullie bouwwerk met een duimstok. Schrijf jullie namen en de datum 

op het ontwerpvel en schrijf daarbij nauwkeurig de hoogte van jullie toren. Lever jullie ontwerp in bij de juf of 
meester met daarop de hoogte van de toren, jullie namen en de datum.
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