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Leerdoel
Ruimte en vormen: oriënteren, wat zie je van 
bovenaf.

Materiaal
•   Boek Willewete (DE WERELD):  

Op reis met het vliegtuig
•   Foto’s van materialen in de klas van bovenaf 

gefotografeerd. 
•   Extra: bouwkaarten voor in de bouwhoek

Voorbereiding
Maak foto’s van materialen in de klas. 
Fotografeer de materialen van bovenaf. 
U kunt ook gebruik maken van de foto’s die door 
ons zijn gemaakt. 

Inleiding
Lees het boek voor en bekijk het boek samen met 
de kinderen. 
Stel daarbij de vraag: Wat zie je als je uit het 
raam van het vliegtuig kijkt? Hoe ziet een auto 
er dan uit? En hoe ziet een huis er dan uit? 
Bekijk samen de foto’s van het huis en de auto. 
Welke foto’s zijn uit het vliegtuig genomen en 
welke niet? 

Kern
Als je in het vliegtuig zit, ziet de wereld beneden 
er anders uit. Je bekijkt de dingen dan van 
bovenaf. Stel je voor dat we met de groep even 
in een vliegtuig konden vliegen. 
Hoe zou de klas er dan uit zien? 
Ik heb een paar foto’s gemaakt van dingen in de 
klas. Een foto alsof ik hoog boven in de klas in 
een vliegtuig zou zitten. 
Kijk goed naar de foto. Bedenk of je kunt 
vertellen wat je ziet. 

Afsluiting 
U kunt de kinderen ook zelf foto’s laten maken 
van materialen in de klas. Met daarbij als 
opdracht dat de foto’s moeten worden gemaakt 
alsof je in een vliegtuig zit, dus van bovenaf. In 
de volgende kring worden de foto’s (evt. vanaf 
het digibord) besproken. 

TIP
In de bouwhoek kun je ook gebouwen 
maken alsof je in een vliegtuig zit. Hoe 
ziet een gebouw er dan uit? Er kan ook 
worden gewerkt met bouwkaarten om 
kinderen te stimuleren een foto vanuit het 
vliegtuig na te bouwen. 

Janny Glas
Leerkracht groep 1-2
Obs Anloo

 

Lesidee bij Willewete (DE WERELD):  
Op reis met het vliegtuig, Uitgeverij Clavis. 
“Hoog in de wolken wil ik wezen, hoog in de wolken wil ik zijn.”
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Voorbeeldfoto’s
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Bouwkaarten 

Bouwkaart 1: bovenaanzicht

Bouwkaart 2: bovenaanzicht


