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Met boeken ontdek je de wereld. Deze 
lessuggestie over indianen en totempalen 
sluit aan bij het thema ‘Hallo Wereld’ van de 
Kinderboekenweek 2012. We maken een link 
naar het Kleuterpleinthema Bouwen.

Leerdoel hele groep
Kennis van de wereld.

Leerdoel verwerkingsopdracht groep 2
Fijne motoriek: met restjes hout.

Materialen
•   prentenboekje M. Wise-Brown, De kleine 

indiaan, uitgeverij Rubinstein bv, 2009
•  restjes hout, balkjes en latjes (groep 2)
•  verf en kwasten (groep 2)
•  houtlijm, spijkers, hamer (groep 2)

Voorbereiding
Het boekje De kleine indiaan is verkrijgbaar 
bij de bibliotheek of gemakkelijk online te 
bestellen. Verzamel voor deze activiteit restjes 
hout; balkjes en latjes.

Inleiding
Vanaf 6 oktober 2012 start het Museum 
Volkenkunde in Leiden met een tentoonstelling 
over indianen. Er komt een speciale 
familietentoonstelling met als onderwerp: 
Het verhaal van de totempaal. Dit kan een 
inspiratiebron zijn voor deze les.

Lees samen met de kinderen het prentenboekje 
De kleine indiaan. In dit verhaal gaat een 
kleine indiaan met zijn vader op stap. Hij leert 
daardoor alles wat je als indiaan weten moet. In 
het boek worden de stereotypen over indianen 
benadrukt; desondanks is het een verhaal dat 
aanslaat bij kleuters.

Startvraag: Wat weten de kinderen al over 
indianen?
Na deze inventarisatie bekijkt u samen met hen 
het prentenboekje.

Bron: M. Wise-Brown, De kleine indiaan, uitgeverij Rubinstein 
bv, 2009. Oorspronkelijk verschenen in de serie ‘Gouden 
boekjes’. Deze editie bevat vier extra pagina’s.

Kern
Wat vonden de kinderen van het verhaal? 
Wie weet nog hoe de indianen eruitzien?
-  ze dragen veren in hun haar
-  ze versieren hun kleding
-  soms dragen ze maskers
-  ze dragen ook sieraden
-  soms beschilderen ze hun gezicht

Wat gebeurt er in het verhaal?
-  ze gaan met pijl en boog op pad
-  ze varen met de kano
-  ze gaan vissen
-  ze ontmoeten houthakkers
-  et cetera

Wat bouwen de indianen?
-  ze bouwen wigwams om in te wonen
-   sommige indianenstammen maken 

totempalen

Kinderboekenweek: Hallo wereld
Keuzeactiviteit voor groep 2
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U zoomt nu in op het onderwerp totempalen.
De indianen bouwen totempalen; een totempaal 
is een soort houten standbeeld. Bijvoorbeeld 
met de vorm van een dier dat belangrijk voor 
hen is, of een speciaal mens. De betekenis is 
persoonlijk. Totempalen hebben met het geloof 
van de indianen te maken. Op een totempaal 
staan dieren en andere goede geesten 
afgebeeld. De indianen geloven dat 
die dieren en geesten hen 
beschermen. Ze moeten 
kwade geesten wegjagen.

Afsluiting
•   Laat een plaat zien van een  

totempaal, de kinderen mogen  
vertellen wat ze zien. 

•   Wat vinden de kinderen van deze  
totempaal? Weten ze wat het is,  
wat het betekent? 

•   Verwijs naar de eerdere uitleg bij de 
betekenis van totempalen.

•   De kinderen van groep 2 mogen een 
totempaal maken van hout. 
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Verwerkingsactiviteit Totempaal van hout

Voorbereiding
Leg alle houtresten op een tafel klaar samen 
met houtlijm, verf, spijkers en een hamer. Leg 
er een plastic kleed of een grote plaat karton 
onder zodat de tafels niet beschadigd raken. 
Een deel van deze activiteit kunt u eventueel op 
de grond doen.

Instructie
Verwijs naar de plaat van de totempaal.
De totempaal op de plaat is helemaal gemaakt 
van hout en in dat hout is gesneden. Dat 
kunnen indianen heel goed. Maar voor ons is dat 
wel wat gevaarlijk. Wij gaan daarom onze eigen 
totempaal maken van hout.
•   Maak zelf een voorbeeld (zie tekening). 

Stapel wat blokjes en latten op elkaar zodat 
de vorm van de totempaal duidelijk wordt 
voor de kinderen. 

•   De blokken en latten mogen op elkaar 
getimmerd worden.

•   Op elkaar plakken mag ook.

Aan de slag
•   Als de vorm van de totempaal duidelijk is bij 

de kinderen, mogen ze zelf aan de slag. 
•   Geef hulp bij het plakken en timmeren als ze 

er zelf niet uitkomen.
•   Laat het kind verwoorden wat de  

bedoeling is.
•   Als de totempaal klaar is, laat hem dan 

drogen. 
•   Zodra de totempaal droog is, kan hij 

beschilderd worden. 
•   Met verf kunnen de kinderen er een dier of 

een mens op maken, met veel versieringen.

Veel plezier bij deze les!


