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2.3  Bouw je eigen tentje 

Lesblad voor de leerkracht     Aantal kinderen: 2 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal dat in de doos moet zitten 

 2 babypoppetjes 

 Kopspelden 

 5 stuks gekleurde pijpenragers (chenille ) 

 Doosje cocktailprikkers 

 Pakje dunne rietjes 

 Pakje dikke rietjes 

 2 kinderscharen 

 Lapjes stof 20x30 cm 

 2 plaatjes isolatiemateriaal ( bv. piepschuim ) 20x30x3 cm 

Wat nog meer nodig is 

Kleinere poppetjes bv. Playmobil. 

 

 

 

Doel(en) van deze activiteit (OD/ET) 

Ervaringen opdoen met het maken van een 

draagconstructie voor een tent. (OD 2.2 ) 

Kinderen leren de vormen van de lapjes 

aanpassen aan de constructie. (OD 2.4) 

Timing: 50 minuten 

Thema’s: op vakantie, kamperen, bouwen, 

wonen,… 
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Beschrijving van de activiteit 

1. Kinderen bekijken de tekeningen op instructieblad a en b.  

2. Kinderen bouwen per twee een tentje op de isolatieplaat met de beschikbare materialen. 

3. De tent moet voldoen aan volgende eisen: 

a. Zij moet stevig staan. 
b. Er moet een ingang zijn. 

c. Er moet 1 poppetje in kunnen liggen. 

 

Begeleiding 

 Tips   

Je kan met groter materiaal (takken/stokken/stof/wasspelden) de kinderen een tent laten bouwen voor 
zichzelf. 

 

Toepassingen 

Laat de kinderen ervaringen i.v.m. kamperen met een tent vertellen. 

 

Differentiatie 

Kleuters krijgen een extra criterium waaraan de tent moet voldoen, de moeilijkheidsgraad verhoogt : 

 De tent moet afgesloten kunnen worden. 

 Er moeten meerdere poppetjes in kunnen. 

Je kan er ook een wedstrijd van maken: de kleuters die het snelst hun tent opzetten, volgens de 
opgegeven eisen, winnen. 

Bekijk met kleuters foto’s van verschillende tenten en bespreek waarvoor deze gebruikt worden.  Ook 
tentenkampen bij natuurrampen, ingerichte tenten als huis,… kunnen hierbij aan bod komen. 

 

Observatie/evaluatie:  

1. Voldoet de tent aan de criteria? 

2. Is een tent met gebogen materiaal steviger? 
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Instructieblad a 
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Instructieblad b 

 


