
Leerdoelen thema Papier gebruiken

- De leerlingen leren ontdekken waar papier en karton allemaal voor gebruikt worden in 
   hun dagelijks leven.
- De leerlingen leren de verschillende eigenschappen van papier en karton kennen.
- De leerlingen leren een mooie, originele en stevige verpakking te maken.
- De leerlingen leren onderzoeken welk materiaal het meest geschikt is voor hun
   verpakking.

Video Papier gebruiken

Bekijk de video. Na afloop is er een mogelijkheid tot een klassengesprek.
Stel hierbij de volgende vragen:
- Welke producten van papier gebruik jij vaak?
- Welke producten van papier heb je vanmorgen allemaal gebruikt?
- Is elk papier geschikt voor alle producten? Waarom wel/niet?
- Wat heb je verder uit deze video geleerd?
- Wat is je nog meer opgevallen?

Thema-opdracht Zelf papier gebruiken

Voorbereiding/benodigdheden

Tijdens deze thema-opdracht kan er gebruik gemaakt worden van de 2D-schets die is 
gemaakt tijdens Thema ’Papier ontwerpen’. Dit is het ontwerp dat de leerlingen hebben 
gemaakt voor het ontwikkelen van een verpakking voor bonbons. 

Mocht je deze opdracht nog niet hebben gedaan, dan kan het ontwerp van kopieerblad 2 
uitkomst bieden.

Lespakket Papier & Karton
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Benodigdheden voor de leerkracht:
- Verzamel een aantal soorten papieren producten en verpakkingen. Denk bij soorten
   papier bijvoorbeeld aan: een rol toiletpapier, behangpapier, crêpepapier, etc. Denk bij 
   soorten verpakkingen bijvoorbeeld aan verpakkingen van: thee, koffie, hagelslag, omslag 
   van een boek, schoenendoos, etc.
- Zorg dat er een plek is waar alle verpakkingen kunnen worden tentoongesteld.
- Slides op [url] met vragen die leerlingen kunnen beantwoorden om te testen met welk 
   papier het lukt om een verpakking voor bonbons te maken. 
- Kopieerblad met testvragen, te downloaden via [url]

Benodigdheden per leerling:
- De schets en het format van het 2D-ontwerp (incl. maten) óf kopieerblad
   (te downloaden op [url])
- Schrijfpotlood en gum
- Verschillende soorten papier en karton, zoals:
 • Crêpepapier
 • Printpapier
 • Toiletpapier
 • Knutselkarton
 • Golfkarton
 • Etc.
- Schaar
- Lijm
- Kleurpotloden/stiften
- Materiaal om de verpakking verder te kunnen versieren (naar wens van de leerling), zoals 
   glitters, plakfiguurtjes, sitspapier, zijdevloei, etc.
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Lesverloop

Start van de les (8 min.)
Op de tafel staan verschillende verpakkingen en producten van papier.
Laat de leerlingen de producten omschrijven:
- Wat is het doel van deze verpakking/ dit product?
- Waar moet deze verpakking/ dit product aan voldoen?
   (moet het stevig zijn, biologisch afbreekbaar, dun, dik, etc.)
- Welke verpakking vind je functioneel? Welke niet of minder? Waarom?
- Wat zou je veranderen aan de verpakkingen?

Instructie (8 min.)

De instructie kan gaan op 2 verschillende manieren: 

1) De leerlingen krijgen het 2D-ontwerp van kopieerblad 2.
    Dit ontwerp is bedoeld als verpakking voor een bonbondoosje. 

of

2) De leerlingen houden hun 2D-ontwerp van het bonbondoosje
    (Thema ‘Papier ontwerpen’) erbij.

Het is de bedoeling dat de leerlingen gaan onderzoeken met welk papier zij het ontwerp 
van deze verpakking het beste kunnen maken. Zij hebben de keuze uit o.a. crêpepapier, 
printpapier, toiletpapier, knutselkarton, golfkarton, etc.

Onderzoeken doe je door bijvoorbeeld de stevigheid te testen. Leg bijvoorbeeld eens een 
paar steentjes op het papier en til het op. Of probeer het dan eens met wat grotere
kiezels. Kan er water in? Of vettigheid? Verwijs hierbij steeds naar de bestaande
verpakkingen van bijvoorbeeld snacks of een melkpak. Benoem de eigenschappen van de 
verpakking: is het stevig, is het waterdicht, is het praktisch, etc. 

Gebruik hiervoor het ‘kopieerblad testuitslagen’  uit de download, te vinden op
https://klassetv.nl/pakket/papierenkarton/thema/gebruiken.html.
Laat de leerlingen per schema invullen met welk papiersoort zij de testjes hebben
uitgevoerd.
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Aan de slag

De leerlingen mogen hun ontwerp / het ontwerp van het kopieerblad van hun zelfgekozen 
papier/karton gaan maken. Hierbij houden zij rekening met de vormen van het ontwerp, de 
degelijkheid, het uiterlijk, etc.

Vervolgens wordt de verpakking versierd naar wens. Maak de verpakking zo origineel
mogelijk. Voldoet de verpakking uiteindelijk aan alle eisen?

Aan het einde van de les presenteert iedere leerling zijn/haar verpakking. Tijdens de
presentatie laten ze niet alleen hun eindproduct zien, maar beschrijven zij ook het
ontwerpproces.
- Wat was het eerste idee?
- Is het eerste idee gelukt? Of waren er veel aanpassingen nodig? Waarom?
- Is de leerling tevreden met het eindresultaat?
- Voldoet de verpakking aan alle eisen?
- Etc.

Evaluatie Papier gebruiken

Pak de leerdoelen van het thema er nog eens bij, schrijf/toon deze op het bord.
Bespreek de volgende vragen:
- Zijn alle doelen behaald? Waarom wel/niet?
- Wat zou je nog meer willen leren? 
- Welk materiaal/welke vorm werkt het beste? 

Creatieve opdrachten Papier gebruiken

Heb je een uurtje over? Of wil je leerlingen creatief aan het werk zetten? Bekijk dan de 
filmpjes van de creatieve opdrachten op
https://klassetv.nl/pakket/papierenkarton/thema/gebruiken.html


