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In de weer met striphelden 

Onaf verhaal 

1. WAAR? 

Elke leerling trekt een seizoenskaart. Deze kaart zegt in welk seizoen het verhaal van de 

strip zich zal afspelen. 

De leerlingen kleven de seizoenskaart in  het voorziene stripvakje op het stripblad. 

 

2. WIE? seizoenskaart --> tekenen 

Elke leerling tekent in de voorziene ruimte op zijn stripblad zijn twee hoofdpersonages. Ze 

zijn helemaal vrij in het uitvinden van hun personages.  

Bij de keuze van de kleren van hun hoofdpersonages houden ze wel rekening met het 

klimaat van het land van de getrokken seizoenskaart. 

Ze geven hun personages ook een naam die ze onderaan het voorziene stripvakje schrijven. 

 

3. voorlezen --> tekenen 

Lees voor:  

 

De twee begeven zich op weg. Ze zetten er flink de pas in, want eigenlijk zijn ze een beetje 

te laat vertrokken. De bomen langs de kant van de weg bewegen mee met de wind. Wat 

waait het hard! 

 

De leerlingen tekenen deze scène. Ze gebruiken hiervoor 1 vakje. 

 

4. GEBEURTENIS? stripkaart --> tekenen 

Maar plots gebeurt er iets ... maar wat?  

 

Om dit te weten trekken de leerlingen een stripkaart. Ze tekenen het vervolg van het verhaal 

aan de hand van de stripkaart. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes.  

 

Weer  >  1ste graad  >  lesmateriaal  >    onaf verhaal 
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5. voorlezen --> tekenen 

Lees voor: 

 

Na een tijdje kunnen ze gelukkig hun tocht weer verder zetten. Het duurt dan ook niet lang 

voor ze eindelijk hun huis zien.  

 

De leerlingen tekenen het moment van aankomst en tekenen het huis met zoveel mogelijk 

details. Ze houden hierbij vooral hun getrokken seizoenskaart in het oog. Ze stellen zich 

hierbij volgende richtvragen: 

- Hoe zou ik een huis bouwen als het altijd zomer, herfst, winter of lente was? (volgens hun 

seizoenskaart) 

- Bouw ik grote of kleine ramen, is het huis wit, of eerder zwart, is het groot of is het klein, 

welk materiaal gebruik ik voor het dak, ...? 

Ze gebruiken hiervoor 1 vakje. 

 

6. voorlezen --> tekenen 

Lees voor: 

 

Hun maag gromt. Wat hebben ze een honger gekregen! Snel gaan ze op zoek naar iets 

lekkers. Maar wat een teleurstelling! De ijskast is helemaal leeg ... 

Gelukkig is er de moestuin nog. Daar vinden ze vast nog lekkere groenten of wat fruit om 

hun honger te stillen. Gewapend met een mandje gaan ze de tuin in. Ze vullen het met het 

lekkers dat ze in de tuin vinden. 

 

De leerlingen tekenen de scène. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes. 

 

7. stripkaart --> tekenen 

Maar plots gebeurt er iets ... maar wat?  

 

Om dit te weten trekken de leerlingen een stripkaart. Ze tekenen het vervolg van het verhaal 

aan de hand van de stripkaart. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes.  
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8. voorlezen --> tekenen 

Lees voor: 

 

Als alles weer rustig is, kunnen ze eindelijk aan hun maaltijd beginnen. Terwijl de ene de 

maaltijd klaarmaakt, kiest de andere de leukste plek uit om te eten en zet alles klaar. 

Oef ... dat werd tijd. Ze hadden reuzenhonger. Ze eten hun buiken helemaal vol.  

En dan? Moe en voldaan vallen ze in een diepe slaap. 

Als je heel erg stil bent, hoor je hen misschien snurken ... 

 

De leerlingen tekenen de scène. Ze gebruiken hiervoor maximum 3 vakjes. 

 

9. Titel 

De leerlingen verzinnen zelf een titel voor hun strip en schrijven die bovenaan hun stripblad.  

 

 

 

 


