
Leerdoelen thema Papier ontwerpen

- De leerlingen leren een ontwerp te schetsen van een verpakking.
- De leerlingen leren het ontwerp (3D) om te zetten naar een 2D-ontwerp (testversie) voor 
   productie.
- De leerlingen leren werken met maten en rekenen met maateenheden.

Video Papier ontwerpen

Bekijk de video. Na afloop is er een mogelijkheid tot een klassengesprek. Je kunt hierbij de 
volgende vragen stellen:

- Waar moet een wikkel voor chocola precies aan voldoen? Bespreek zowel
   functionaliteit als uiterlijk.
- Waarom zou de fabriek voor een papieren wikkel hebben gekozen en niet voor karton?
- Wat heb je verder uit deze video geleerd?
- Wat is je nog meer opgevallen?

Thema-opdracht Ontwerp het zelf

Voorbereiding/benodigdheden

- De doe-activiteit die hoort bij dit thema, beslaat in totaal ongeveer 1,5 tot 2 uur. Je kunt   
   er ook voor kiezen om de activiteiten op te delen in 2 lessen.
- Tijdens ieder deel van de activiteit wordt er verwezen naar het digibord. Hier zijn slides te 
   vinden die ondersteunend werken aan de instructie.
- Per deel van de les vind je de benodigdheden voor de leerkracht en de leerling. 
- Verzamel in de loop van de tijd verschillende soorten verpakkingen van
   (voedings)producten. Deze verpakking worden bekeken en besproken tijdens het eerste  
   deel van deze les. Een met een doorsnee vorm en een met een afwijkende vorm.
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Lesverloop

Benodigdheden voor de leerkracht:
- Lesomgeving op het digibord, te vinden op
   https://klassetv.nl/pakket/papierenkarton/ontwerpen/ontwerp-het-zelf.html
- De verschillende voedings-, parfum of bijvoorbeeld speelgoedverpakkingen die
   je verzameld hebt.

Start van de les (8 min.)
Op de tafel staan verschillende verpakkingen van allerlei producten.
Stel de volgende vragen:
- Welke verpakking valt jou het meest op? Waar viel je oog als eerste op?
- Wat maakt deze verpakking zo goed?
- Welke verpakking vind je niet mooi? Waarom?
- Wat zou je veranderen aan de verpakkingen?

Instructie (8 min.)
Open de lesomgeving van het thema “Papier ontwerpen” op
https://klassetv.nl/pakket/papierenkarton/ontwerpen/ontwerp-het-zelf.html

Bakkerij TOPbaksels verkoopt hele speciale bonbons en wil
deze bonbons in een mooi doosje presenteren aan de klanten.
Om beter met het milieu om te gaan, wil de bakkerij geen
plastic of kunststoffen verpakking, maar een doosje van
papier/ karton. Het is nu aan de leerlingen om hier het mooiste
doosje voor te ontwerpen.

Waar moet de verpakking aan voldoen?
 - Er moeten 4-12 bonbons in kunnen;
- Het doosje moet met 1 hand vast te houden zijn;
- Het doosje moet stevig zijn, de bonbons mogen er niet uitvallen of beschadigen bij het 
   vervoeren;
- Het doosje moet aantrekkelijk zijn, nieuwsgierigheid wekken;
- Het doosje moet origineel zijn, dus mag niet lijken op een verpakking die al bestaat;

Lespakket Papier & Karton

Handleiding Papier ontwerpen



Lespakket Papier & Karton

Handleiding Papier ontwerpen

Aan de slag

Deel 1 - Schetsen (±30-35 min.)

Benodigdheden voor de leerkracht:
- Lesomgeving op het digibord, te vinden op
   https://klassetv.nl/pakket/papierenkarton/ontwerpen/ontwerp-het-zelf.html

Benodigdheden per leerling:
- Wit A4-papier
- Schrijfpotlood
- Gum

Je kunt de volgende instructie geven bij het onderdeel schetsen:
We starten een ontwerp altijd met een (ruwe) schets.
Je gaat nu een ontwerp voor jouw verpakking schetsen. Let op! Je ontwerp komt in 3D. 
Een schets van een ontwerp is niet een tekening die helemaal af of perfect hoeft te zijn. 
Het is meer een richtlijn voor je uiteindelijke ontwerp. 

N.B. Mochten de leerlingen het nog moeilijk vinden om te schetsen, dan zijn er op youtube 
handige filmpjes te zien!

Deel per leerling een A4 papier uit en zorg dat ieder kind een grijs schrijfpotlood en gum 
bij de hand heeft. Ze gaan nu aan de slag met het schetsen van hun ontwerp.

Deel 2 - Van 3D naar 2D ontwerp: de testversie (± 45 min.)

Benodigdheden voor de leerkracht: 
- Een rechte doos ter demonstratie (schoenendoos, doos van bezorger)
- Een doosje met ronde of aparte vormen

Benodigdheden per leerling:
- De schets van het ontwerp
- Schrijfpotlood en gum
- Wit papier A4/A3/A2-formaat (hangt af van het ontwerp van de leerling)
- Schaar
- Lijm
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De schets van je verpakking is klaar. Nu moet het ontwerp omgezet worden naar een 2D 
figuur. Je kunt de volgende uitleg geven bij het onderdeel over 2D tekenen:
Pak een rechte doos erbij voor de demonstratie. Haal alle verbindingen van de doos los en 
laat zien hoe de uitslag van de doos eruit ziet:

Bespreek de volgende punten:
- Wat valt je op?
- Waar zou de ontwerper van deze doos op moeten letten? 
- (dat de flappen op elkaar passen, de ontwerper heeft de lengte van de zijden van de 
   doos uitgerekend)
- Zijn alle zijden even lang? 
- (nee, want het moet een rechthoekige doos zijn)

Leg tijdens dit gesprek voornamelijk de nadruk op welke zijden er een gelijke lengte
hebben. 

Pak nu een doos erbij met een afwijkende vorm, zoals bijvoorbeeld deze:
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Bespreek ook bij deze vorm verpakking de opvallende onderdelen en de verschillen met 
bijvoorbeeld een rechthoekige doos.
De leerlingen moeten nu van hun schets ook een uitslag gaan maken. Daarbij moet er
gelet worden op de verschillende maten en zijdes die elkaar raken. Denk ook aan eventuele 
plakranden. 

Let op! Tijdens deze fase van de activiteit maken de leerlingen een testversie. Laat de 
leerlingen hun ontwerp eerst op een dun papier/kladpapier maken en testen. Pas als alle 
maten kloppen en de leerlingen de verpakking hebben getest, is het ontwerp klaar.
Er mogen eerdere versie gemaakt worden, als zij uiteindelijk maar uitkomen op een
ontwerp dat past en (uit)gebouwd kan worden.

TIP: Wil je dat de leerlingen hun ontwerp ook echt gaan maken en er een product van gaan 
maken? Doe dan ook de thema-opdracht van het thema ‘Papier Gebruiken’.

Evaluatie Papier ontwerpen

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? 
- Welke kennis heb je nog nodig bij het bouwen van je ontwerp?

Creatieve opdrachten Papier ontwerpen

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/ontwerpen.html


