
Groep 5-6 Wonderlijke uitvindingen 
1. Hunnebedden, jagers en boeren en hoe verslepen van de keien. 

2. Techniek van dieren, wat gebruiken dieren om bijv te vliegen 

3. Allerlei uitvindingen, door nieuwe technieken, uitvindingen steeds veranderen, radio ofzo 

4. Uitvinder van de toekomst, hoe gaan ze in de toekomst naar uitvinden kijken 

 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs:  
• Molenbezoek, over kennismaking van deze techniek. Je kunt hierbij het lesmateriaal van Erfgoed 
Brabant gebruiken van Zo gaat de molen. Keuze uit Molens omgeving Veghel: Vorstenbosch met of 
zonder gastles in de klas, Kilsdonkse molen in Dinther, Eerdse molen.  
• De Multimediakoffer bevat apparatuur en lesmateriaal om animatiefilms in de stop motion 
techniek mee te maken. De leerlingen worden regisseur, maker, animator en toeschouwer van de in 
de klas gemaakte stopmotion animaties (beschikbaar in april, maart reeds bezet).  
• Op ontdekkingstocht bij Museum SIEMei (op maat rondleiding). Er staan veel oude machines, 
waaronder een oude letter-zet-machine waarmee posters en kranten werden gemaakt. Of wat denk 
je van oude telefoontoestellen, zijn ze nog te herkennen door de leerlingen?   
• CHV educatie, lesmateriaal over industrialisatie in Veghel. Hoe grote fabrieken hier konden 
groeien.  
• Techniek van een Doe-orgel in de klas (zelf bouwen)  
• Of breng een bezoekje met je klas aan de Ontdekfabriek in Eindhoven.   
• Voor mediakunst kun je terecht bij het MU in Eindhoven (ligt op hetzelfde terrein als de 
Ontdekfabriek).  
• Techniek en machines kun je mooi in werking zien bij het Textiel museum in Tilburg. Over 
technieken van vroeger en nu.   
• Actief lesprogramma over licht van het Philips museum in Eindhoven.  
• Bezoek sterrenwacht Halley in Vinkel http://www.sterrenwachthalley.nl/   
• Maak gebruik van foto/film apps op je tablets in de klas waarmee kinderen op eenvoudige wijze 
kunnen kennismaken met editen, digitaal beeld bewerken etc.  
• Of druktechniek workshops met Judith Rosema (kan ook op school met een mobiele drukpers).   
• Greenscreen workshop, over de techniek van het digitaal beeldbewerken. Wordt o.a. gegeven 
door Beam it Up uit Eindhoven op kun je op school doen met de Green screen by Do Ink app.   
• Gaatjescamera = pinhole fotografie. Een workshop door een fotografiedocent. Namen kun je 
opvragen bij Cultuurkade.  
• Workshop 3D printen of 3D pen, informatie via Cultuurkade. 
 

Suggesties van Filmhub Zuid 

Cinekid heeft leuke doe opdrachten waarbij je de geschiedenis van de film induikt, zelf met oude 

technieken aan de slag gaat en zelf deze uitvindingen namaakt:  

• Maak je eigen thaumatroop: https://cinekid.nl/nl/nieuws/204 

• Ontwerp je eigen animatiewiel: https://cinekid.nl/nl/nieuws/228 

• Maak je eigen AR-kijker: https://cinekid.nl/nl/nieuws/221 

• Maak je eigen verhaallantaarn: https://cinekid.nl/nl/nieuws/209 

• Maak een flipboekje: https://cinekid.nl/nl/nieuws/202 

Film: De Familie Slim, te zien in filmtheater/bioscoop.  
Ook via streamingsdienst Videoland en Prime Video (let op licentie).  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=q5g1Fnl_RDw 
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