Dinoskelet
beeldend | Dieren | Groep 3 t/m 5 | Bron: Grote Broer
Met deze opdracht kom je meer te weten over dinoskeletten.
Je komt erachter waar de skeletten worden gevonden, wat
dinosaurussen met kippen te maken hebben en je gaat je eigen
skelet maken met allerlei verschillende materialen.
Nodig:
• Tablet of laptop
• Takken of gedroogde pasta
• Lijm of lijmpistool
• IJzerdraad
• Karton of papier
• Potloden of stiften
Aan de slag:
Stap 1 Onderzoeken
• Ga op internet op zoek naar verschillende dinosaurussen. Hoe zien ze eruit? Wat
eten ze? Van wie zijn ze familie?
• Klik hier voor het filmpje van schoolTV ! Kijk eens goed, zie je alle botjes van de Trex? Kun je ze tellen?
• Kun jij nog meer foto’s van andere dinosaurussen vinden? Ken je bijvoorbeeld de
Kentrosaurus of Gallimimus al?
• Kun je nog meer informatie over dinosaurussen vinden op internet of in een boek?
Ga op onderzoek uit! En maak een mindmap over wat je hebt ontdekt!
• Je weet nu een hoop over dinosaurussen, tijd voor stap 2!
Stap 2 Maak je eigen dinosaurrusskelet
• Hoe moet jouw skelet eruit zien? Maak eerst een schets met potlood op een papier.
• Denk goed na hoe je deze gaat maken met de takken of pasta. Je kunt het op het
papier plakken, maar het kan ook in 3D. Zie de voorbeelden hierboven.
Optie 1
• Plak op een papier takjes of verschillende soorten gedroogde pasta, in de vorm van
jouw getekende dinosaurus
• Waar zitten zijn voeten? En zijn hoofd? Kun je dat erbij schrijven?
Optie 2
• Zoek in de tuin of het park kleine takken.
• Zaag of knip met een snoeischaar de takken in kleine stukken.
• Lijm de takjes aan elkaar en maak zo een dinoskelet. Je kunt ook ijzerdraad
gebruiken om je skelet te versterken.
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•
•

Hoe lang zijn de poten van jouw skelet?
Probeer eens of je onderdelen van jouw dinoskelet kan laten bewegen.
Misschien door met een schroef takken aan elkaar vast te maken?

Klaar?
Maak een foto van je kunstwerk en deel dit met je juf of meester! En kun je in huis er een
mooi plekje voor vinden?
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