
Plattegrond
Thema 2 Huis en thuis | Kaart 7

Lotte zit met mama op de bank. 

"Wat is dat voor kaart?" vraagt Lotte. 

"Dat is een plattegrond, zo zie je het huis van bovenaf," zegt mama, 

"het is een plattegrond van ons nieuwe huis."

Mama wijst naar de plattegrond. "Hier wonen wij straks, in dit huis." 

"Waar is mijn slaapkamer?" vraagt Lotte. 

"In het kleine kamertje met het bed. Zoek maar op de plattegrond." 

Wat staat er allemaal op een plattergond van een huis, denk je?

Materialen

Afbeelding 'Plattegrond'

A4 papier

Liniaal

Gum

Schrijf- en tekenmateriaal

Sleutelwoorden

Kaart

Plattegrond

Woonkamer

Badkamer

Keuken

Tuin

Garage

Hal

Eetkamer

Slaapkamer

Route

Klassengesprek - Klassikaal

1 Lees het bovenstaande verhaal voor. Lotte ziet een kaart van haar huis. 

Vraag aan de leerlingen: 

- Heb jij weleens een plattegrond gezien?

- Wat kun je allemaal zien op een plattegrond van een huis?

2 Laat de afbeelding 'Plattegrond' op het digibord zien. Vraag aan de leerlingen:

- Is dit de beneden- of bovenverdieping? Waar zie je dat aan?

- Zal er nog een verdieping zijn? Waarom denk je dat?

- Welke kamers zie je allemaal?

- Staat op de plattegrond ook de indeling van de meubels? Waar staat de bank? 

    Waar staat de tafel? Waar kan Lotte douchen?

- Van wie zou de slaapkamer zijn?

- Als Lotte tv kijkt, waar zit ze dan? Wijs de juiste plek aan. 

- Als Lotte van de tv naar de wc loopt, welke route loopt ze dan?

Opdracht

A

3/4

Groep



Ik kan omgaan met een kaart.

Ik weet wat een plattegrond is.

Doelen

1  Plattegrond van het hele huis maken - Groepjes

Knip je kamer van opdracht B uit. Leg de kamers van de andere leerlingen uit het groepje bij

elkaar. Bedenk waar de gang en deuren moeten en plak de kamers op een groot vel papier.

Als jullie klaar zijn, bedenken jullie een naam voor het huis. Schrijf dit erbij. 

2   Raad welke kamer er getekend is - Tweetallen

Laat de tekening van je kamer van opdracht B zien aan een klasgenoot. Je klasgenoot moet

raden welke kamer er is getekend. Weet hij of zij ook welke meubels er getekend zijn?

3   Plattegrond tekenen - Individueel

Teken van jouw eigen slaapkamer een plattegrond. Bedenk goed waar de meubels staan.

         Kies een leuke opdracht.
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Plattegrond maken - Individueel

1 Elke leerling krijgt tekenpapier, een liniaal, een potlood en een gum. Elke leerling kiest een kamer

(woonkamer, slaapkamer, keuken of badkamer). 

2 De leerlingen gaan een eigen kamer ontwerpen. Eerst tekenen ze een plattegrond van de kamer en

daarna gaan ze hem inrichten met meubels. 

3 Als de tekening klaar is, mogen de leerlingen de plattegrond inkleuren. 

Differentiatie: daag de leerlingen uit door de namen bij de meubels te schrijven. 

Opdracht

B

Extra

opdracht

 


