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Stip & 
Vlek

FilmFiche
Kopieer de filmfiche op de volgende pagina voor je leerlingen. Zo 

zijn ze meteen goed voorbereid op de voorstelling. Ook voor je colle-
ga’s die de leerlingen vergezellen, kan het een handige leidraad zijn.
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Film en 
educatie…
... in het vertoningscircuit van 

Lessen in het donker, in het kader 
van Filmfestival MOOOV, ter ge-
legenheid van een workshop ver-
zorgd door Jekino of van een film 
in de klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat 
scholen, daarom zorgen wij graag 
voor een degelijke programmatie 
en pedagogische omkadering. We 
maken jaarlijks een pittige selectie 
van een 30-tal films uit het afgelo-
pen seizoen, organiseren op heel 
wat plaatsen vertoningen en zorgen 
met kant-en-klare lesmappen voor 
een boeiende verwerking in de klas. 
Daarbij spelen we in op de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar 
een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film en focussen 
we op één filmterm. 

doelgroep stip en 
Vlek: VanaF tweede 
kleuterklas

www.jekino.be
www.mooov.be
www.lesseninhetdonker.be

Feedback op  
de FilmFiche!
We horen graag je reactie. 

Surf naar www.filmfiches.be en 
laat je (sterren)mening achter bij 
de film die je zag. De fiches zijn 
tegelijk een digitale, meer visu-
ele uitdieping van deze lesmap 
met trailers, foto’s en interes-
sante achtergrondinfo.

http://
http://
http://
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Filmfiche
synopsis

Kijk, daar heb je Stip & 
Vlek.	 Stipt	 is	 gestipt	 en	
Vlek	 is	gevlekt.	Precies	zo-
als	het	hoort.	Stilzitten	kun-
nen	ze	niet.	Ze	buitelen	van	
het	ene	avontuur	in	het	an-
dere.	 Ze	houden	 van	pick-
nicken,	 de	 kamer	 behan-
gen,	 stempels	 maken	 en	
piraat	spelen.	Bruisend	van	
fantasie	bezorgen	ze	het	al-
lerjongste	publiek	een	echt	
filmfeest!	

Het	 universum	 van	 Stip	 &	
Vlek	ziet	er	precies	uit	zoals	
de	wereld	van	een	kleuter.	
Er	wordt	gespeeld	met	vor-
men	 en	 kleuren	 in	 7	 char-
mante	 verhaaltjes,	 onder-
steund	 door	 aanstekelijke	
muziek.	Dat	maakt	van	STIP	
&	VLEK	een	amusante,	ori-
ginele	 film	 die	 bovendien	
bijzonder	 geschikt	 is	 als	
eerste	bioscoopervaring.

technische kaart
Regie: Uzi	&	Lotta	Geffenblad
Scenario	naar	een	idee	van	Lotta	Geffenblad
Productie: Uzi	Geffenblad
Distributie België: Jekino

Zweden,	2011
43	min.
Nederlands	gesproken,	met	de	stem	van	Aagje	Dom	

Officiële	site:	http://www.jekino.be/stipenvlek

Vóór je naar de Film gaat
De	 film	 is	 een	 compilatie	 van	 zeven	 verhaaltjes	 waarin	 twee	
grappige	konijntjes	de	hoofdrol	spelen.	De	dieren	spreken	zelf	
niet,	maar	de	 vertelstem	 (van	de	Vlaamse	actrice	Aagje	Dom)	
legt	ons	precies	uit	wat	er	aan	de	hand	is.	Dat	maakt	deze	film	
heel	geschikt	voor	de	allerkleinste	kijkers.	

Je	bereidt	de	kinderen	best	voor	op	een	bioscoopbezoek.	Mis-
schien	is	dit	voor	sommigen	de	eerste	keer	dat	ze	naar	de	bio-
scoop	gaan.	 Vertel	 hen	 dat	 het	 zaallicht	 zal	 uitgaan	maar	 dat	
de	film	het	 scherm	 zal	 verlichten.	De	 klank	 kan	 soms	wat	 luid	
zijn.	Vertel	tot	slot	dat	ze	in	deze	film	kennis	zullen	maken	met	
twee	lieve	konijntjes.	Omdat	40	minuten	stilzitten	voor	sommige	
jonge	kinderen	niet	evident	is,	kan	je	voor	het	binnengaan	van	
de	zaal	even	een	bewegingsspelletje	doen	om	alle	energie	kwijt	
te	 raken.	Rond	dit	wel	 tijdig	af	op	een	 rustige	manier,	 anders	
heeft	het	een	averechts	effect.

Ook	na	het	verlaten	van	de	zaal	kan	het	deugd	doen	om	even	te	
ontladen.	Bespreek	met	hen	wat	ze	gezien	hebben,	wat	ze	mooi	
en	minder	mooi	vonden,	etc.	Gebruik	deze	lesmap	als	hulpmid-
del	en	inspiratie.

http://www.filmfiches.be/
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Een	film	kan	op	jonge	kinderen	een	sterke	indruk	maken.	Na	de	
intense	kijkactiviteit	hebben	de	kleuters	waarschijnlijk	behoefte	
aan	een	ontladingsmoment.	Enkele	speelse	oefeningen	kunnen	
hen	helpen	om	al	hun	indrukken	te	verwerken.

ken jij stip & Vlek?
Stip	en	Vlek	lijken	erg	op	elkaar.	Zien	de	kleuters	de	verschillen	
tussen	beide	konijnen?

 > Kan	je	Stip	en	Vlek	uit	elkaar	houden?	Toon	de	afbeel-
dingen	uit	de	bijlage:	wie	is	wie?	En	waarom?

 > Wat	is	een	stip	en	wat	is	een	vlek?	Laat	kinderen	stippen	
en	vlekken	zetten	op	een	groot	wit	blad	om	te	oefenen.	
Kunnen	 ze	 verwoorden	wat	het	 verschil	 is	 tussen	een	
stip	en	een	vlek?	Laat	hen	op	zoek	gaan	naar	stippen	en	
vlekken	in	de	eigen	omgeving	(het	klaslokaal).

ja oF nee? 
Ga	met	de	kinderen	in	een	kring	zitten.	Geef	elk	kind	een	rode	
stip	op	de	ene	hand	en	een	groene	stip	op	de	andere	hand	(je	
kan	ook	met	gekleurde	kaartjes	werken).	Lees	een	vraag	voor.	
Om	te	antwoorden,	steken	de	kinderen	één	van	beide	handen	
op.	Spreek	af	dat	de	groene	bol	 ‘ja’	betekent	en	de	 rode	bol	
‘nee’.	Probeer	van	alle	leerlingen	te	bekomen	dat	ze	hun	eigen	
mening	verwoorden	en	niet	zomaar	hun	vriendjes	nadoen.	Het	
kan	helpen	om	af	te	tellen:	“één-twee-drie.”	Zo	moet	iedereen	
tegelijk	z’n	hand	opsteken	en	heb	je	minder	kans	op	‘afkijkers’.	
Vraag	telkens	enkele	kinderen	naar	het	 ‘waarom’	van	hun	ant-
woord.	Er	zijn	geen	goede	of	foute	antwoorden!

 > Vond	je	de	filmpjes	leuk?	-	Waarom	wel	/	niet?
 > Vond	je	de	verhaaltjes	soms	spannend?	-	Wanneer	vond	je	het	
spannend?

 > Gebeurt	er	soms	iets	droevigs?	-	Wat	vond	je	droevig?
 > Zou	je	graag	een	vriendje	hebben	zoals	Stip	en	Vlek?	-	Wat	
vond	je	(niet)	leuk	aan	hen?	Vond	je	hen	allebei	even	leuk?

 > Was	het	donker	in	de	zaal	waar	jij	de	film	gezien	hebt?	-	Vind	
je	dat	spannend,	of	zou	je	liever	wat	meer	licht	willen?

Na de film: 
eerste reacties
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Ze	lijken	erg	op	elkaar:	de	glazige	blik,	de	voortanden,	de	licht	
schommelende	pas	en	de	lange	rechtopstaande	oren.	Zo	zien	ze	
eruit,	de	konijnen	Stip	en	Vlek.	Het	enige	verschil	tussen	beide	
charmante	dieren	is	dat	Stip	gestipt	is	en	Vlek…	gevlekt.

Weetgierig	wagen	ze	zich	 in	de	wereld	en	op	kinderlijke	wijze	
nemen	ze	 zichzelf	 als	 referentiekader.	 “Net als ik,”	merkt	Stip	
trots	op	als	hij	de	rasterstippen	van	de	krantenfoto’s	bestudeert.	
“Net als ik,”	zegt	Vlek	als	hij	even	enthousiast	de	vlekken	op	de	
maan	ziet.	De	wereld	lijkt	wel	vol	stippen	en	vlekken.

Het	 waren	 zulke	 doordeweekse	 stippen	 en	 vlekken	 die	 Lotta	
Geffenblad	inspireerden	voor	de	twee	konijnen.	Ze	publiceerde	
acht	prentenboeken	over	Stip	&	Vlek.	Alle	verhalen	gaan	over	
het	thema	“vlekken”.	“Prick”	betekent	“vlek”	in	het	Zweeds	en	
het	woord	komt	voor	in	talloze	uitdrukkingen.	Regisseur	Uzi	Gef-
fenblad:	“We stelden een lijst op van 23 mogelijke verhalen die 
we daar rond konden vertellen.”

Van boek naar Film 
Nog	voor	Stip	en	Vlek	op	het	witte	doek	verschenen,	konden	
kinderen	al	met	hen	kennis	maken	in	de	boekjes	die	over	de	ko-
nijnen	verschenen.	De	figuurtjes	en	decors	uit	de	boeken	lijken	
erg	op	die	uit	de	film.	Vergelijk	de	filmplaatjes	met	de	prenten	
uit	de	boeken	(zie	bijlage)	en	let	goed	op	alle	details:	de	meu-
bels,	alle	kleine	spulletjes,	de	kledij,	de	kleuren,….	

Hoe werden 
Stip & Vlek 
gemaakt?

Regisseur	Uzi	Geffenblad

4 / Des livres aux fi lms
Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 

4 / Des livres aux fi lms
Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 

4 / Des livres aux fi lms
Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 
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5 / Des livres aux films
On rénove !

6 / Des livres aux films
Chez le dentiste

5 / Des livres aux films
On rénove !

6 / Des livres aux films
Chez le dentiste

het storyboard
Voor	er	gefilmd	kan	worden,	wordt	elk	stukje	(scène)	van	een	te-
kenfilm	nauwkeurig	op	papier	gezet.	Zo’n	 ‘storyboard’	 lijkt	wel	
een	 stripverhaal.	 De	 filmmaker	 kan	 er	 alles	 op	 aflezen	 wat	 hij	
moet	weten:	hoe	de	figuren	bewegen,	wat	ze	zeggen,…	Zo	weet	
de	hele	filmploeg	op	voorhand	precies	waar	de	figuurtjes	moeten	
staan,	waar	de	camera	staat,	hoe	lang	de	scène	duurt,	enz.
 

1 / Le story-board
Avant le tournage, chaque scène est détaillée sous forme de croquis. 

C’est comme une sorte de bande dessinée. On y indique les mouvements et 
les principaux dialogues. De cette façon,lors du tournage on saura 

exactement où placer les personnages, la caméra…

1 / Le story-board
Avant le tournage, chaque scène est détaillée sous forme de croquis. 

C’est comme une sorte de bande dessinée. On y indique les mouvements et 
les principaux dialogues. De cette façon,lors du tournage on saura 

exactement où placer les personnages, la caméra…

3 / Du story-board au fi lm3 / Du story-board au fi lm3 / Du story-board au fi lm3 / Du story-board au fi lm

3 / Du story-board au fi lm3 / Du story-board au fi lm
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het maken Van de poppen
Eerst	 wordt	 er	 een	 ‘model’	
gemaakt,	 een	 beeldje	 dat	 als	
voorbeeld	 dient.	 Dat	 model	
wordt	gemaakt	uit	plasticine.	
Op	basis	van	dat	model	wordt	
een	 plaasteren	 gietvorm	 ge-
maakt.	De	voor-	en	achterkant	
kan	je	uit	elkaar	halen.	Zo	kan	
je	 de	 vorm	 telkens	 opnieuw	
gebruiken	om	nieuwe	poppen	
te	maken.	

Uzi	 Geffenblad:	 “De pop-
pen worden gemaakt uit latex 
schuim dat in een oven wordt 
gebakken. Het vreemde is: ook 
popjes worden oud, net zoals 
mensen. Na een tijdje krimpen 
ze, hun vel gaat rimpelen, ze 
worden slapper… Na enkele 
jaren worden ze onbruikbaar.”

Voor	 elk	 personage	wordt	 een	
metalen	 skelet	gemaakt;	dat	 is	
‘het	geraamte’	van	Stip	en	Vlek.	
Dat	 skelet	 wordt	 in	 de	 pop-
jes	 geplaatst.	 Uzi	 Geffenblad:	
“Dankzij dat metalen skelet 
kunnen ze zitten en stappen. 
Hun neus kan bewegen want 
ruiken accentueert hun dierlijke 
origine. Een mond hebben ze 
niet; voor de scènes bij de tand-
arts moesten we aparte poppen 
met een open mond maken. 
Ze hebben kleine handjes en 
enorm lange oren, wat moeilijk 
te animeren is.” 

Dan	worden	de	poppen	ge-
verfd	 en	 krijgen	 ze	 kleedjes	
aan.	 Uzi	 Geffenblad:	 	 “De 
schoenen zijn op hun lijf 
geschilderd, net zoals de 
stippen en vlekken. Altijd 
op dezelfde plaats, volgens 
een vast patroon.”	Hun	huid	
wordt	 gepoederd	 opdat	 ze	
niet	kleverig	zou	worden.	De	
wenkbrauwen	 zijn	 kleisliert-
jes	en	de	ogen	zijn	uitneem-
bare	 knikkers	 die	 afzonder-
lijk	 in	de	hoofdjes	geplaatst	
worden.	 “Het is geen fraai 
gezicht als zo’n oog plots uit 
de oogkas valt en wegrolt, 

zoals pas gebeurde in een zaal vol kinderen.”	Voor	elk	perso-
nage	zijn	er	een	20tal	poppen	nodig.	Omdat	de	popjes	zo	hard	
moeten	werken	en	bewegen,	raakt	er	nu	en	dan	wel	eens	eentje	
beschadigd.

8 / La fabrication des personnages
Tout d’abord, on fabrique un « modèle » c’est-à-dire une sorte de sculpture des personnages.  

Comme Gros-pois et Petit-point ont la même constitution, un seul a suffit. Ce modèle est fabriqué  
en plasticine (c’est une sorte de pâte à modeler).

11 / La fabrication des personnages
Pour chaque personnage, on crée une armature articulée en métal, c’est en quelque sorte le squelette  

de Gros-pois et Petit-point. Cette armature sera placée à l’intérieur du personnage  
pour lui permettre d’être articulé.

12 / La fabrication des personnages
Ensuite, les personnages sont peints, habillés et recouverts de talc pour éviter qu’ils soient collants.  

Les yeux sont fabriqués à part et placés ensuite sur les personnages. Environ une vingtaine de marionnettes  
ont été nécessaires au tournage car on tournait simultanément sur plusieurs plateaux  

mais également parce que les marionnettes s’abîment à force d’être manipulées.

9 / La fabrication des personnages
À partir du « modèle » en plasticine on fabrique les moules en plâtre.  

Ces moules sont en deux parties pour pouvoir  
être ouverts et fermés plusieurs fois.
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decors en accessoires
Voor	 elke	 scène	moet	 er	 een	 decor	 worden	 gemaakt,	 bv.	 de	
woonkamer	van	Stip	en	Vlek,	de	wachtzaal	van	de	tandarts	maar	
ook	 het	 stukje	 natuur	waar	 ze	gaan	picknicken.	Al	 die	 decors	
worden	 in	 het	 klein	gebouwd.	De	decorbouwers	 hebben	 veel	
aandacht	voor	zelfs	de	kleinste	voorwerpen	en	details.	Uzi	Gef-
fenblad:	 “De voorbije weken hadden we een jongen aan het 
werk die niets anders maakte dan ‘bomen’.”

Er	wordt	volop	gewerkt	aan	een	nieuwe	reeks	filmpjes	over	Stip	
&	Vlek.	Deze	film	krijgt	dus	vast	nog	ooit	een	vervolg…

13 / Les décors et accessoires
Plusieurs décors ont été réalisés suivant les scènes à tourner.  

Il y a par exemple le salon de Gros-pois et Petit-point, la salle d’attente  
et le cabinet du dentiste, le jardin du pique-nique…

14 / Les décors et accessoires
Tous les objets et décors ont été reproduits à une petite échelle avec un soucis du détail. 

13 / Les décors et accessoires
Plusieurs décors ont été réalisés suivant les scènes à tourner.  

Il y a par exemple le salon de Gros-pois et Petit-point, la salle d’attente  
et le cabinet du dentiste, le jardin du pique-nique…
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opdracht
Je	kan	met	deze	afbeeldingen	(je	vindt	ze	in	bijlage)	aan	het	werk	
om	de	film	achteraf	in	de	klas	te	overlopen.	Kunnen	de	kinderen	
zich	nog	alle	filmpjes	herinneren?	En	ook	de	volgorde?	Telkens	ze	
zich	één	van	de	filmpjes	herinneren,	kan	je	bijhorende	foto	aan	het	
bord	(of	aan	een	draad	in	de	klas)	ophangen.	Als	de	lijst	compleet	
is,	kan	je	één	foto	weghalen.	Kunnen	de	kinderen	ontdekken	welk	
filmpje	er	ontbreekt?	Hebben	ze	ook	een	favoriet?	Laat	hen	stem-
men	welk	van	de	7	filmpjes	ze	het	leukste	vonden.
  

Overzicht 
filmpjes

DE	SNEEUWSTORM

STIP	&	VLEK	ZIEN	STERREN

GROTE	SCHOONMAAK

DE	PRIKNICK 

STEMPELPRET 

PIRATEN 

TANDENTOVENAARS
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SNeeuwStOrm
inhoud

Buiten	woedt	een	sneeuwstorm.	Ingeduffeld	in	sjaals	en	warme	
jassen	gaan	Stip	en	Vlek	een	kijkje	nemen.	De	sneeuw	valt	in	dik-
ke	vlokken;	Stip	en	Vlek	kunnen	nauwelijks	een	hand	voor	hun	
ogen	zien.	Plots	 is	Stip	alleen…	Vlek	 is	verdwenen.	Stip	wordt	
ongerust.	Kan	hij	de	weg	naar	huis	alleen	terugvinden?	En	wie	is	
dat	vreemde	wezen	in	de	sneeuw?

Vragenwaaier
•	 Wie	is	Stip?
•	 Wie	is	Vlek?
•	 Hoe	weet	je	dat?
•	 Hoe	praten	ze	met	elkaar?
•	 Speel	 jij	 graag	 in	de	 sneeuw?	Wat	 kan	 je	 zoal	doen	 in	de	

sneeuw?

warme en koude kleuren
Buiten	 in	 de	 sneeuw	 is	 het	 koud	 en	 donker.	 De	 scènes	 in	 de	
sneeuw	zijn	gehuld	in	een	blauwig	licht.	Binnen	is	het	warm	en	
gezellig,	er	hangt	een	oranje	gloed.
Bekijk	samen	met	de	kleuters	de	twee	afbeeldingen	in	bijlage.	
Welke	is	blauw?	Welke	oranje?	

Doe	het	licht	uit	en	schijn	met	een	zaklamp	rond	in	de	kring.	Hou	
een	blauwe	of	oranje	filter	 (vliegerpapier,	een	gekleurd	plastic	
mapje,	doorzichtige	snoepwikkel,…)	voor	de	lamp.	Je	kan	ook	
een	overhead	projector	en	vliegerpapier	gebruiken.
Ervaren	 de	 kleuters	 het	 effect	 van	 het	 koude,	 blauwe	 licht?	 -	
Wrijf maar in je handen, brrrrr!	Lijkt	het	warmer	met	de	oranje	
filter?	-	Mmm, lekker in het zonnetje!

Verwerking 
in de klas

In	de	volgende	hoofdstukken	zetten	we	de	kinderen	actief	aan	het	
werk	om	de	film	met	enkele	opdrachten	in	de	klas	te	verwerken.

De	opdrachten	werden	gebundeld	per	kortfilm:	telkens	is	er	een	
opdracht	gelinkt	aan	een	filmtechnisch	begrip	en	eentje	sluit	aan	
bij	de	inhoud.	We	wensen	jullie	alvast	veel	plezier	en	inspiratie.
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 > Ga	in	kunstboeken	op	zoek	naar	schilderijen	die	vooral	koude	
/	warme	kleuren	gebruiken.	Kunnen	de	kleuters	ze	herkennen?

 > Je	kan	ook	een	foto	toevoegen	van	een	poollandschap	/	een	
zonsondergang	 (of	vlammen,	een	brandend	haardvuur	 in	een	
knusse	huiskamer,…).	Welke	kleuren	zien	ze	vooral	op	de	foto’s?			

 > Welke	zijn	nog	koude	kleuren?	En	warme?
 > Laat	de	kleuters	zelf	een	schilderij	of	collage	maken	in	enkel	
koude	of	warme	kleuren.

in de sneeuw

Vriendje in de sneeuw
Natuurlijk	is	Stip	bang	wanneer	hij	zijn	vriendje	kwijtraakt	in	de	
sneeuw.	Maar	je	verbergen	in	de	sneeuw	kan	ook	een	fijn	spel-
letje	zijn.	Zoals	in	deze	variant:
Alle	kinderen	lopen	rond.	Eén	kind	heeft	een	deken	in	de	hand;	
hij	 /	 zij	 is	 ‘de	 sneeuwwolk’.	Het	deken	 is	de	 sneeuw,	die	over	
één	van	de	kinderen	zal	vallen.	Als	de	sneeuwwolk	 in	de	han-
den	klapt,	gaan	alle	kinderen	met	gesloten	ogen	op	de	grond	
liggen.	De	sneeuwwolk	legt	de	deken	over	één	kind	zodat	die	
helemaal	bedekt	is.	Dan	klapt	de	wolk	weer	in	de	handen	en	alle	
kinderen	(behalve	die	onder	de	deken)	staan	op.	Welk vriendje 
ligt er onder de deken?	Wanneer	het	 ‘ingesneeuwde	slachtof-
fer’	zijn	naam	hoort,	mag	hij	ontdooien	en	te	voorschijn	komen.	
Hij	wordt	de	sneeuwwolk	in	de	volgende	ronde.

sneeuwstippen
Kleef	 een	 foto	 (of	 kopie	 ervan)	 van	 jezelf	 op	 een	 zwart	 blad.	 
Met	een	kurk	en	witte	verf	zet	je	het	hele	blad	vol	sneeuwstippen.	 
Nu	lijk	jij	wel	bedolven	onder	de	sneeuw!



11

taNdeNtOVeNaarS
inhoud

Stip	en	Vlek	eten	alle	chocolade	en	snoepjes	die	ze	kunnen	vin-
den.	Al	gauw	staan	er	niet	enkel	stippen	en	vlekken	op	hun	li-
chaam,	maar	ook	op	hun	tanden.	Wat	nu?	Er	zit	maar	één	ding	
op:	naar	de	tandarts!	Ook	al	zijn	ze	ontzettend	bang,	toch	gaan	
Stip	en	Vlek	er	dapper	heen.

Vragenwaaier
•	 Hoe	komt	het	dat	er	plots	vlekjes	op	hun	tanden	staan?
•	 Waarom	zijn	Stip	en	Vlek	bang	van	de	tandarts?
•	 Ben	jij	al	eens	naar	de	tandarts	geweest?	Kreeg	je	toen	ook	

een	tatoeage?
•	 Vond	je	dit	een	leuk	verhaaltje?	Waarom	(niet)?

geluid
In	de	wachtzaal	van	de	 tandarts	 schrikken	Stip	en	Vlek	steeds	
van	 een	 verontrustend	 geluid	 dat	 achter	 de	 deur	 weerklinkt.	
Welk	voorwerp	/	toestel	maakt	er	nou	zo’n	geluid?	

Een	film	bestaat	niet	enkel	uit	beelden,	maar	ook	uit	geluiden.	
Via	onderstaande	oefening	kan	je	dat	op	een	leuke	manier	aan	
jonge	kijkers	duidelijk	maken.

Boots	 geluiden	 na	met	 allerlei	 voorwerpen	 en	 neem	deze	 op	
met	een	videocamera	 (beeld	en	klank).	Leg	een	doek	over	de	
televisie	en	speel	de	fragmenten	af.	De	kinderen	(die	niet	bij	de	
opnamen	aanwezig	waren)	raden	wat	ze	horen.	Laat	hen	contro-
leren	door	het	doek	op	te	lichten.	Enkele	ideetjes:

 > met	 een	 knisperende	 plastic	 zak	 boots	 je	 een	 knetterend	
haardvuur	na

 > met	twee	halve	kokosnoten	boots	je	paardenhoeven	na
 > voetstappen	boots	je	na	door	twee	schoenen	tegen	elkaar	te	
kloppen

 > een	eitje	bakken	klinkt	net	zoals	een	regenbui
 > …

  

tandenpoetserij! 

goed of slecht voor de tanden?
Teken	op	een	groot	rood	blad	een	boze	tand	en	op	een	groot	
groen	blad	een	blije	tand.		Laat	de	kleuters	voedingswaren	uit	
reclamefolders	knippen	en	op	de	juiste	tand	plakken.
Je	kan	ook	zelf	prentjes	lamineren	en	er	magneetjes	opkleven.	
Laat	de	kinderen	de	prentjes	 ‘hengelen’	met	een	hengel	 (ook	
met	een	magneetje	aan)	en	op	de	juiste	tand	leggen.

Maak	een	tandartshoek	in	de	klas:	gebruik	een	achteruitgeklap-
te	 tuinstoel,	 een	bureaulamp	met	arm	als	 tandartslamp,	maak	
een	wachtzaal	met	verschillende	stoelen,….	Zorg	voor	een	witte	
tandartsschort,	spiegeltjes,	een	boek	om	afspraken	te	noteren,	
etc.	Bij	diverse	merken	tandpasta	kan	je	gratis	informatieve	pos-
ters	over	‘tanden	poetsen’	verkrijgen.
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tanden poetsen
(Op de melodie van ‘Broeder Jacob’) 

Tanden poetsen, tanden poetsen 
heen	en	weer,	heen	en	weer 
onder	en	ook	boven 
onder	en	ook	boven 
nog	een	keer,	nog	een	keer 
 
Tanden poetsen, tanden poetsen, 
achterin, achterin, 
denk	ook	aan	je	kiezen, 
denk	ook	aan	je	kiezen, 
een	goed	begin,	een	goed	begin!

snoepende konijnen
Regisseur	Uzi	Geffenblad:	“Zweedse kinderen snoepen zelden, 
behalve op zaterdag. Vaak wordt er op vrijdag een grote zak 
snoep gekocht waar ze zich de hele dag op verlekkeren en die 
ze ’s avonds in een minimum van tijd naar binnen werken. Net 
zoals Stip en Vlek. Maar die worden daarvoor wel ‘gestraft’ met 
een bezoek aan de tandarts.”

GrOte ScHOONmaak
inhoud

Stip	en	Vlek	hebben	vandaag	geen	tijd	om	te	luieren.	Het	huis	is	
vies	en	ligt	vol	rommel.	Wat	kunnen	ze	daaraan	doen?	Het	huis	
opknappen!	Stip	en	Vlek	gaan	aan	de	slag.	Overal	komt	nieuwe	
verf	 of	 behangpapier	 en	 alles	wordt	grondig	gepoetst.	 In	 het	
hele	huis	is	geen	vlek	meer	te	bespeuren…	ook	niet	op	Stip	en	
Vlek.	Dat	was	niet	de	bedoeling!

Vragenwaaier
•	 Hoe	komt	het	dat	het	huis	zo	vuil	is?
•	 Hoe	lossen	Stip	en	Vlek	dit	op?	Is	dat	een	goeie	oplossing?
•	 Wat	gaat	er	fout?
•	 Hoe	komt	het	dat	Stip	en	Vlek	hun	stippen	en	vlekken	kwijtraken?
•	 Zijn	ze	daar	blij	om?	Waarom	(niet)?

3 / Du story-board au fi lm
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decor
Het	‘decor’	is	de	omgeving	waarin	de	film	zich	afspeelt.	Bijvoor-
beeld	in	het	huisje	van	Stip	en	Vlek	is	het	heel	gezellig.	Weten	
jullie	nog	wat	er	allemaal	in	het	huis	stond?	Een	zetel,	een	tele-
visie,	een	fornuis,	een	lamp,…	Aan	de	muren	plakken	ze	nieuw	
behangpapier,	ze	poetsen	de	vloer,…	Dankzij	de	inrichting	van	
hun	huis	komen	we	veel	over	hen	te	weten.	Met	een	kijkdoos	
kan	je	op	een	leuke	manier	je	eigen	decor	maken.

Heb	je	opgemerkt	dat	het	huis	van	Stip	en	Vlek	van	buitenaf	op	
een	konijn	lijkt?	De	twee	schoorstenen	lijken	net	konijnenoren.

kijkdoos maken
In	een	schoendoos	maak	je	een	huisje	waarin	Stip	en	Vlek	graag	
zouden	wonen.	Weet	 je	nog	van	welke	kleuren	ze	vooral	hiel-
den?	Misschien	kan	je	een	aparte	kamer	voor	Stip	maken	(met	
stipjes)	en	eentje	voor	Vlek	 (met	vlekjes).	Waar	zet	 je	de	zetel	
waar	ze	zo	graag	samen	in	zitten?

Maak	een	gat	in	de	korte	kant	van	de	schoendoos.	Je	kan	het	
deksel	weglaten	of	er	een	groot	gat	in	snijden	en	met	doorschij-
nend	papier	weer	dichtplakken.
Beschilder	of	beplak	de	muren	en	de	vloer	met	restjes	(behang)
papier	of	 stof.	Knutsel	 voorwerpen	uit	 stevig	papier	of	karton	
(zetel,	televisie,	lamp,	bedje,…)	en	kleef	ze	in	de	doos.	
Boetseer	Stip	en	Vlek	uit	klei	en	geef	ze	een	plaatsje	in	hun	huis.

in huis

plakdictee
Gebruik	de	afbeelding	van	het	tandartskabinet	in	bijlage.	Kopi-
eer	en	deel	uit	aan	groepjes	kleuters.	Laat	hen	op	zoek	gaan	in	
catalogi	en	 reclamefolders	van	meubelzaken	en	o.a.	 volgende	
afbeeldingen	uitknippen:	

 > tafel
 > 2	stoelen
 > 2	schilderijen	/	fotokaders
 > klok
 > plant	of	bloempot
 > vaas	of	kandelaar

Geef	hen	één	voor	één	volgende	opdrachten:
 > Kleef	de	tafel	naast	de	deur,	aan	de	kant	van	de	klink.
 > Kleef	de	plant	in	de	hoek	aan	de	andere	kant	van	de	deur.
 > Kleef	een	stoel	naast	de	tafel.
 > Kleef	de	andere	stoel	aan	de	andere	kant	van	de	tafel.
 > Kleef	de	vaas	op	de	tafel.
 > Kleef	de	klok	boven	de	tafel.
 > Kleef	een	schilderij	naast	de	klok.
 > Kleef	het	andere	schilderij	boven	de	plant.	



14

huishoek
Haal	de	huishoek	gedeeltelijk	 leeg	en	dek	de	meubels	af	met	
schilderplastic	of	doeken.	
Nu	kunnen	de	kleuters	gaan	klussen!	In	de	verkleedmand	liggen	
overalls,	werkkleding	en	mondkapjes.	Er	staat	(speelgoed)gereed-
schap	en	er	zijn	rollen	behang,	verfrollers	en	borstels,	pvc-buizen,	
schuurpapier...	Zorg	ook	voor	verhuisdozen,	een	bak	met	bv.	een	
oude	kraan,	ijzerwaren,	deurknoppen,	kabels,	isolatiemateriaal	en	
andere	materialen	die	inspireren	tot	fantasiespel.

     

Stempelpret
inhoud

Stip	en	Vlek	zijn	bedroefd	omdat	hun	stippen	en	vlekken	zijn	ver-
dwenen.	 Tijdens	 het	 schillen	 van	 de	 aardappelen	 zien	 ze	 plots	
overal	stippen	en	vlekken:	op	aardappelen,	in	kranten…	Met	aard-
appelstempels	gaan	ze	aan	de	slag.	Dan	krijgen	ze	een	idee:	wat	
als	ze	nu	eens	stippen	en	vlekken	op	zichzelf	stempelden?

Vragenwaaier
•	 Wat	gebeurde	er	in	dit	filmpje?
•	 Stip	 en	 Vlek	 willen	 graag	 hun	 stippen	 en	 vlekken	 terug.	

Waarom?
•	 Kijk	eens	rond	in	de	klas.	Waar	zie	jij	overal	stippen	en	vlekken?
•	 Alle	filmpjes	eindigen	met	hetzelfde	beeld.	Weet	je	nog	welk?
•	 Wat	vond	je	(minder)	leuk	aan	dit	filmpje?

hooFdpersonages

Veel vragen
Wat	zijn	Stip	en	Vlek?	Zijn	ze	beste	vrienden	of	familie?	Jongens	
of	meisjes?	We	vroegen	het	aan	regisseur	Uzi	Geffenblad…	en	
die	wist	het	zelf	ook	niet!	“Het was nooit een uitgemaakte zaak 
of ze een tweeling zijn of vrienden of misschien wel een koppel. 
We weten zelfs niet of het kinderen zijn of volwassenen.” Wat 
denken	de	kinderen?	Vraag	hen	naar	hun	mening,	maar	maak	
hen	ook	duidelijk	dat	er	geen	definitief	antwoord	op	deze	vra-
gen	bestaat	–	hun	eigen	perspectief	is	het	enige	dat	telt.

Zet	 op	 het	 bord	 4	 x	 2	 kolommen:	 ‘Jongen	 /	 Meisje’,	 ‘Kind	 /	
Volwassene’,	‘Braaf	/	Ondeugend’	en	‘Hetzelfde	/	Anders’.	Stel	
kinderen	 de	 onderstaande	 vragen	 en	 zet	 per	 antwoord	 een	
streepje	in	de	juiste	kolom.	Tel	op	het	einde	de	streepjes	–	Zo	
ontdek	je	hoe	de	leerlingen	denken	over	Stip	en	Vlek.

 > Zijn	het	jongens	of	meisjes?	Wat	denk	jij?		
 » Regisseur	Uzi	Geffenblad:	“Het	is	geen	toeval	dat	het	konijn	

met	het	roze	broekje	blauwe	schoenen	draagt	en	omgekeerd.	
Daaruit	kan	je	niet	afleiden	of	het	jongens	of	meisjes	zijn.”	

 > Zijn	het	kinderen	of	volwassenen?	Wat	denk	jij?		
 » Uzi	 Geffenblad:	 “Stip	 en	 Vlek	 doen	 heel	 volwassen	 dingen	

(koken,	timmeren,	koffie	drinken,	ze	doen	netjes	hun	sjaal	en	
jasje	aan	als	ze	in	de	sneeuw	gaan),	maar	ze	zijn	net	zo	nieuws-
gierig	en	enthousiast	als	kinderen.”

 > Zijn	ze	braaf	of	ondeugend?	Wat	denk	jij?		
 » Uzi	Geffenblad:	“Ze	geven	niet	altijd	het	goede	voorbeeld.	Ze	

snoepen	veel	te	veel.	Ze	soppen	hun	wortel	in	de	koffie.	Ze	
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gaan	varen	zonder	reddingsvest.	Maar	ze	doen	niemand	kwaad.	
Eigenlijk	zijn	ze	heel	onschuldig;	alsof	ze	niet	weten	wat	‘goed	
en	kwaad’	is	maar	wel	telkens	de	juiste	keuze	maken.”	

 > Zijn	ze	anders	of	hetzelfde?	Wat	denk	jij?		
 » Uzi	Geffenblad:	“Ze	zijn	onderling	verwisselbaar.	 In	het	ene	

filmpje	 is	 Vlek	 de	 dapperste,	 in	 het	 andere	 neemt	 Stip	 het	
voortouw.	Ze	houden	elkaar	in	balans.”	

•	 Stip	en	Vlek	zijn	goede	vrienden.	Hoe	komt	het	dat	ze	zo	
goed	 kunnen	 opschieten	 met	 elkaar?	 Wat	 is	 er	 leuk	 aan	
‘vriendjes	hebben’?

•	 Het	is	ook	fijn	om	een	goede	vriend	te	hebben	als	je	bang	
of	verdrietig	bent.	Op	welke	manier	zag	je	dat	Stip	en	Vlek	
bang	waren	bij	de	tandarts?	Kan	je	aan	iemands	uiterlijk	zien	
of	hij	/	zij	bang	is?	Hoe	konden	Stip	en	Vlek	elkaar	troosten?

•	 Soms	maken	Stip	en	Vlek	ook	ruzie.	Wat	gebeurt	er	als	ze	
ruzie	maken	in	het	filmpje	‘Piraten’?	Had	jij	ook	al	eens	ruzie	
met	je	vriendje?	Hoe	maakten	jullie	het	dan	weer	goed?

mevrouw streep en meneer ruit
Gebruik	de	afbeeldingen	van	de	‘blote	konijnen’	(zie	bijlage)	om	
er	stippen	en	vlekken	in	te	zetten.	Nadien	kan	je	de	dieren	een	
andere	naam	geven,	waardoor	de	kinderen	 ze	met	een	ander	
motief	moeten	invullen:	Mr.	Ruit,	Juffrouw	Hartje,	Mevr.	Streep,	
Mevr.	Bloem,	Mr.	Kruisje,	Juffrouw	ZigZag,	enz.

oVeral stippen en Vlekken

stempelpret
Stempelen	met	aardappelen	ligt	voor	de	hand.	Maar	laat	de	kleu-
ters	ook	op	zoek	gaan	in	de	klas	naar	andere	ronde	voorwerpen	die	
ze	kunnen	gebruiken	om	te	stempelen:	dekseltjes,	bekers,	blokken,	
(kroon)kurken,	rolletjes,	wieltjes,…	Verzamel	en	bekijk	alle	voorwer-
pen,	beslis	of	ze	kunnen	/	mogen	gebruikt	worden	en	rangschik	van	
klein	naar	groot	of	omgekeerd.	En	dan…	stempelen	maar!

Vormen zoeken
Er	 zijn	 meer	 stippen	 en	 vlekken	 rondom	 ons	 dan	 we	 zouden	
denken.	Een	stip	is	meestal	rond,	zoals	een	cirkel.	Maar	kennen	
de	kleuters	ook	andere	vormen,	bv.	rechthoeken,	driehoeken	of	
vierkanten?
Verdeel	de	klas	 in	groepjes	en	ga	op	zoek	naar	geometrische	
vormen;	één	groep	zoekt	naar	cirkels,	een	andere	naar	driehoe-
ken	en	een	derde	naar	vierkanten.	Plak	een	post-it	op	elke	ge-
vonden	vorm.	Zet	een	keukenwekker	zodat	je	een	welbepaalde	
tijd	hebt	om	te	zoeken	(bv.	5	min.).	Ga	dan	samen	rond	en	kijk	
wat	je	gevonden	hebt.	Welke	vorm	is	het	meest	in	de	klas	aan-
wezig?	En	welke	het	minst?

Als	 variant	 kan	 je	 de	 kinderen	ook	 vormen	 laten	 fotograferen	
met	een	digitale	camera.	Bekijk	samen	wat	ze	gevonden	heb-
ben.	Druk	eventueel	enkele	duidelijke	voorbeelden	af	en	teken	
er	met	een	dikke	stift	de	buitenlijnen	van	de	vorm	(cirkel,	vier-
kant,	driehoek)	op.

Gros-pois et petit-point font des dessins et des tatouaGes  
Grâce À des pommes  

de terre et de La peinture.

pour faire la même chose, il te suffit de prendre des pommes de terre de toutes les tailles  
et de les couper en deux. ensuite tu mets de la peinture sur la face coupée de la pomme de terre  

et tu t’en sers comme d’un tampon pour faire des formes sur une feuille blanche.  
si tu veux faire des lettres, des étoiles, des cœurs ou des croix,  

il faut d’abord tailler ta pomme de terre.  
tu peux demander l’aide d’un adulte pour faire ces motifs.

Des pommes de terre tampons

Gros-pois & Petit-point
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de prikNick
inhoud

Stip	 en	 Vlek	willen	 gezellig	 gaan	 picknicken.	Maar	 in	 het	 bos	
zitten	 insecten.	Stip	en	Vlek	 zijn	bang	van	de	 insecten.	En	de	
insecten	vinden	Stip	en	Vlek	ook	niet	zo	leuk.	Stip	en	Vlek	zitten	
al	gauw	onder	de	insectenbeten.	Zulke	stippen	en	vlekken	zijn	
helemaal	niet	leuk:	ze	doen	pijn	en	ze	jeuken.

Vragenwaaier
•	 Wat	loopt	er	fout	wanneer	Stip	en	Vlek	gaan	picknicken?
•	 Vinden	Stip	en	Vlek	de	insecten	leuk?	Waarom	niet?
•	 Ben	jij	bang	van	insecten?	Waarom	(niet)?
•	 Welke	insecten	vind	jij	mooi?
•	 Had	jij	al	eens	stippen	of	vlekken	op	je	huid	die	je	liever	niet	

zou	gehad	hebben?
•	 Hoe	kwam	dat?	Hoe	voelde	dat?	Verdwenen	ze	weer?

camera / perspectieF
In	 dit	 filmpje	 wordt	 er	 vaak	 gefilmd	 van	 bovenaf	 –	 de	 came-
ra	 ‘kijkt’	naar	beneden.	Bekijk	samen	de	afbeelding	 in	bijlage.	
Vraag	aan	de	kleuters	van	waar	dit	beeld	zou	genomen	zijn.	Hoe	
moet		je	kijken?	Ga	allemaal	op	een	stoel	of	tafel	staan	en	kijk	
naar	beneden.	Trek	naar	de	hoogste	verdieping	van	de	school	
en	kijk	uit	het	raam	naar	de	straat	of	speelplaats.
Het	lijkt	wel	alsof	je	kijkt	door	het	oog	van	een	vogel.	Daarom	
heet	dit:	vogelperspectief.

Laat	de	kleuters	met	een	digitale	camera	zelf	foto’s	nemen	van	
verschillende	voorwerpen	 in	bovenaanzicht.	Herkennen	de	an-
dere	kleuters	het	voorwerp?
Je	kan	ook	zelf	de	foto’s	maken	en	de	kleuters	laten	raden	wat	
er	op	staat.

kriebelbeesten

kriebelbeestenpicknick
Bekijk	 vooraf	 samen	enkele	afbeeldingen	van	 insecten	en	 laat	
de	kleuters	volgende	vragen	beantwoorden:
•	 Hoeveel	poten	zie	je?
•	 Welke	kleuren	zie	je?
•	 Zie	je	voelsprieten?
•	 Zie	je	vleugels?

Trek	vervolgens	naar	het	bos	of	park	nabij	de	 school	op	 zoek	
naar	echte	kriebelbeesten.	Leg	een	wit	laken	onder	een	boom	
en	ga	er	allemaal	rond	zitten,	klaar	voor	de	picknick.	Bekijk	wel-
ke	 insecten	 er	 allemaal	 op	 het	 laken	 terecht	 komen.	 Laat	 de	
kinderen	stenen	en	stukken	hout	optillen.	Zitten	er	insecten	on-
der?	Neem	enkele	kriebelbeestjes	mee	naar	de	klas	en	laat	de	
kinderen	bovenstaande	vragen	opnieuw	beantwoorden	voor	elk	
gevonden	insect.	Vergeet	niet	dat	bij	een	picknick	ook	een	lek-
ker	koekje	en	een	drankje	horen!	En	zorg	dat	de	diertjes	ach-
teraf	weer	goed	terecht	komen.



17

stippen en vlekken tellen
Teken	met	een	zwarte	stift	op	papier	of	op	het	bord	de	omtrek	
van	 een	 lieveheersbeestje	 en	 een	 vlinder.	 De	 kleuters	 gooien	
met	de	dobbelsteen	en	mogen	het	geworpen	aantal	stippen	of	
vlekken	op	de	dieren	tekenen.	Let	goed	op	het	verschil	tussen	
stippen	en	vlekken!

het picknickmandje
In	bijlage	vind	je	de	afbeelding	van	een	picknickmandje.	Laat	de	
kinderen	reclamefolders	doornemen	en	etenswaren	uitknippen.	
Wat	plakken	ze	allemaal	in	het	mandje	voor	‘de	ideale	picknick’?

pirateN
inhoud

Stip	 en	 Vlek	 trekken	 naar	 het	 strand.	 Ze	 bouwen	 een	 vlot	 en	
spelen	piraatje.	Maar	ze	gaan	enorm	op	in	hun	spel	en	krijgen	
(voor	het	eerst)	ruzie.	Stip	gooit	Vlek	zelfs	overboord,	zo	kwaad	
is	hij.	Gelukkig	beseft	hij	op	tijd	wat	hij	gedaan	heeft	en	helpt	
hij	Vlek	weer	aan	boord.	Dan	ontdekken	ze	dat	de	felle	zon	hun	
lijfjes	vol	vlekken	en	stippen	heeft	gebrand…

Vragenwaaier
•	 Hoe	praten	Stip	en	Vlek	met	elkaar?
•	 Wat	gebeurt	er	als	Stip	en	Vlek	naar	het	strand	gaan?
•	 Waarom	maken	ze	ruzie?
•	 Op	het	einde	van	de	dag	zitten	ze	vol	rode	vlekken.	Hoe	komt	dat?
•	 Ben	je	zelf	al	eens	naar	het	strand	geweest?
•	 Had	je	toen	ook	rode	vlekken?	Deden	die	pijn?

Un bon pique-nique

Gros-pois & Petit-point

Gros-pois et petit-point ont préparé  
un bon pique-nique.

toi aussi, tu pars faire un pique-nique  
avec tes amis.  

mets dans ton panier tout ce que  
tu veux emporter.
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 stop motion
De	term	animatiefilm	komt	van	het	Latijnse	woord	animo,	wat	‘ziel’	
betekent.	In	een	tekenfilm	is	het	immers	alsof	de	filmmaker	‘leven’	
geeft	aan	zijn	tekeningen	en	de	personages	‘bezielt’.
Een	animatiefilm	wordt	beeld	per	beeld	opgenomen.	Daardoor	
kunnen	levenloze	dingen	(zoals	tekeningen,	poppen,	foto’s,	plas-
ticine	figuren,	snippers,	voorwerpen,…)	tot	leven	(beweging)	wor-
den	gebracht.	De	filmmakers	zorgen	ervoor	dat	in	elk	opeenvol-
gend	beeld	de	poppetjes	een	klein	beetje	anders	geplaatst	zijn	
dan	in	het	vorige	beeld.	Dit	noemt	men	ook	stop motion.	Wan-
neer	zo’n	reeks	beelden	snel	achter	elkaar	afgespeeld	wordt,	lijkt	
het	alsof	de	tekeningen	of	figuurtjes	in	beweging	komen.

stop motion animatie 
met dobbelstenen
Materiaal:

 > videocamera
 > statief
 > verbindingskabel	camera	televisie
 > televisie	OF	digitaal	fototoestel,	PC	en	verbindingskabel
 > kleurendobbelsteen
 > stippendobbelsteen
 > doosje	om	in	te	werpen
 > voorwerpen	 in	 de	 kleuren	 van	de	dobbelsteen	 (of	met	 een	
gekleurd	stickertje)

 > tafel

Beschrijving:
Een	 animatiefilmpje	 maken,	 vraagt	 veel	 concentratie	 van	 de	
kinderen.	Dankzij	het	gebruik	van	de	dobbelstenen,	wordt	het	
allemaal	wat	 speelser.	Door	voorwerpen	door	een	beeldkader	
te	laten	bewegen,	werken	we	stapsgewijs	naar	een	eenvoudig	
resultaat.	Dat	verloopt	als	volgt:

 > Stel	je	materiaal	vooraf	op.	Zet	de	camera	op	een	statief	en	
sluit	hem	aan	op	de	tv.	(Je	kan	ook	met	een	digitaal	fototoe-
stel	werken.	Het	voordeel	van	de	camera	en	tv	is	dat	er	meer-
dere	kinderen	 tegelijk	het	beeld	op	de	 tv	 kunnen	bekijken,	

bij	een	fototoestel	kan	alleen	de	leerling	die	de	foto	trekt	op	
het	schermpje	van	het	fototoestel	kijken).	Zet	de	tafel	tegen	
de	muur	of	een	andere	effen	achtergrond.	Zet	de	camera	op	
gelijke	hoogte	met	de	tafelrand.

 > Laat	de	kinderen	zelf	de	camera/fototoestel	bedienen.	Maak	
vooraf	goede	afspraken	 in	verband	met	het	gebruik	van	de	
camera	(koppel	dit	eventueel	aan	een	waarneming).	Belang-
rijke	afspraken	zijn:
•	 niet	aan	de	lens	komen
•	 het	schermpje	niet	open-	of	dichtklappen
•	 niet	aan	het	schermpje	draaien
•	 om	een	opname	te	starten	moet	je	op	het	rode	knopje	

duwen,	om	te	stoppen	moet	 je	nogmaals	op	het	rode	
knopje	duwen

•	 niet	op	de	andere	knopjes	duwen.	

 > Wanneer	 je	met	een	camera	werkt,	neem	 je	 telkens	2	à	3	
seconden	beeld	 op.	Met	 het	 fototoestel	maak	 je	 gewoon	
één	opname.

 > Het	eerste	beeld	dat	je	opneemt,	is	het	lege	kader.
 > Vervolgens	zoek	je	met	de	kinderen	vanaf	waar	de	voorwerpen	
in	beeld	zijn	door	ze	in	en	uit	beeld	te	duwen.	Leg	de	voorwer-
pen	allemaal	op	de	tafelrand	zodat	ze	nét	niet	in	beeld	zijn.

pendant Leur pique-nique, des tas d’insectes rendent visite À Gros-pois et petit-point.  
beaucoup sont inoffensifs mais iL faut parfois se méfier de ces petites bêtes.

nomme tous ces insectes et entoure ceux qui peuvent te piquer.
coccineLLe - papiLLon - cheniLLe - moustique 

fourmi - Guêpe

Des p’tites bêtes qui piquent !

Gros-pois & Petit-point
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 > Je	werkt	in	kleine	groepjes.	Er	is	telkens	één	kind	dat	de	dob-
belstenen	mag	werpen	en	de	voorwerpen	mag	verschuiven	
(wanneer	 je	met	drie	werkt,	 kan	dit	eventueel	ook	nog	een	
andere	leerling	zijn)	en	één	kind	dat	de	opname	maakt.	Laat	
de	kinderen	om	de	twee	à	drie	opnames	van	functie	wisselen.

 > Werp	met	de	dobbelstenen,	bv.	blauw	en	drie.	Dan	mag	je	het	
blauwe	 voorwerp	 drie	 kleine	 ‘pasjes’	 vooruit	 bewegen	 (van	
de	ene	kant	van	het	beeld	naar	de	andere	kant).	De	andere	
voorwerpen	blijven	op	hun	plaats	liggen.	Maak	een	opname.

 > De	volgende	worp	is	bv.	rood	en	twee.	Je	mag	het	rode	voor-
werp	twee	‘pasjes’	vooruit	schuiven.	Maak	een	opname.	De	
andere	voorwerpen	blijven	op	hun	plaats	liggen.

 > Ga	 zo	 door	 tot	 alle	 voorwerpen	 het	 hele	 beeld	 doorkruist	
hebben	en	uit	het	beeldkader	verdwenen	zijn.

 > Wanneer	 je	de	kleur	werpt	 van	een	voorwerp	dat	al	buiten	
beeld	is,	mag	je	de	kleurendobbelsteen	nog	eens	gooien.

 > Tot	slot	sluit	je	weer	af	met	een	beeld/foto	van	het	lege	kader.
Spoel	 terug	 en	 bekijk	 de	 beelden	 na	 elkaar.	 Je	 hebt	 zelf	 een	
minianimatiefilmpje	gemaakt!
(Indien	je	met	een	digitaal	fototoestel	werkt:	laad	de	foto’s	in	op	de	
PC	en	laat	ze	-in	juiste	volgorde	afspelen	in	een	diavoorstelling.)

AAndAchtspunten vAnuit oBservAties:
 > Het	 is	belangrijk	dat	het	kader	steeds	exact	hetzelfde	blijft.	
Maak	duidelijk	aan	de	kinderen	dat	ze	niet	tegen	het	statief	
mogen	botsen.	Kleef	plakkertjes	op	de	grond	waar	de	poten	
van	het	statief	staan,	zodat	 je	het	na	een	eventuele	botsing	
kan	terugplaatsen.	Hoe	zwaarder	het	statief,	hoe	beter.

 > Wanneer	je	eventueel	inzoomt	om	een	beter	kader	te	beko-
men,	is	het	aangeraden	een	plakkertje	over	de	zoomknop	te	
kleven	zodat	de	kinderen	er	niet	per	ongeluk	aankomen.

 > Benadruk	het	feit	dat	ze	alleen	maar	het	voorwerp	van	de	ge-
gooide	kleur	mogen	verplaatsen	en	dat	de	andere	voorwer-
pen	op	precies	dezelfde	plaats	moeten	blijven	liggen.

 > Wanneer	je	met	voorwerpen	werkt	die	kunnen	rollen	(bv.	knik-
kers)	 is	 het	 raadzaam	 een	 handdoek	 op	 de	 tafel	 te	 leggen	
zodat	ze	niet	kunnen	wegrollen.

 > Zet	het	doosje	om	de	dobbelstenen	in	te	werpen	op	een	an-
dere	tafel.	Zo	loop	je	niet	het	risico	dat	ze	tegen	de	voorwer-
pen	rollen.

piratenVrienden

maak je eigen papieren vriend!
Ga	op	een	groot	stuk	papier	
liggen	en	laat	de	juf	of	een	
andere	kleuter	jouw	omtrek	
tekenen.	 De	 kleuters	 kun-
nen	de	silhouetten	van	zich-
zelf	 inkleuren	 (verf,	 vetkrijt-
jes,…)	met	stippen,	vlekken	
of	 andere	 patronen.	 Welke	
houding	kiezen	ze?	Met	de	
armen	 in	 de	 lucht?	 Of	 iets	
anders?	 Knip	 mooi	 op	 het	
lijntje	 uit.	 Hang	 alle	 papie-
ren	 vrienden	 op	 in	 de	 klas.	
Wie	is	wie?	

piratenparcours
Piraten	zijn	heel	sterk	en	lenig.	Trek	naar	de	turn-	of	speelzaal	en	
probeer	volgende	piratenkunstjes: 
Opwarming:	Wat	doe	je	op	een	boot?	Roeien,	zeilen	hijsen,	vis-
sen,	schrobben,	door	een	verrekijker	kijken,…
Dan	volgt	de	echte	test:
•	 Over	een	 (omgekeerde)	bank	 lopen	met	 in	 je	handen	een	

zak	/	kist	vol	schatten.
•	 Naar	boven	klauteren	in	een	klimrek.
•	 Langs	een	touwladder	klimmen.
•	 Springen	van	het	ene	onbewoonde	eiland	(hoepel)	naar	het	

andere.

.

ce qu’iL te faut : 
du papier cartonné noir

de La coLLe
du papier bLanc

des ciseaux
un tee-shirt À rayures

du carton riGide

découpe la forme du chapeau de la page suivante 
et reproduit la deux fois sur du papier cartonné 

noir.  colle les deux extrémités en vérifiant avant  
la taille de ta tête. 

sur le devant, tu peux coller le motif  que  
tu auras découpé.

recopie également le motif  sur le papier noir et  
fixe un élastique aux endroits indiqués  

pour te cacher un œil. 

dans un carton rigide, tu peux découper  
un sabre comme celui de Gros-pois.

porte un tee-shirt rayé et à l’attaque !!!

comme Gros-pois, réaLise ton costume de pirate. 

Marins d’eau douce - 1

Gros-pois & Petit-point
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Stip & Vlek zieN SterreN
inhoud

Stip	en	Vlek	ontdekken	dat	de	wereld	er	’s	nachts	helemaal	an-
ders	uitziet.	Er	is	geen	zon	maar	een	maan	en	er	staan	sterren	
aan	 de	 hemel.	 Sommige	 sterren	 vormen	 een	 tekening	 of	 een	
letter.	De	 nacht	 is	 ook	 enger	 dan	de	dag.	 Sommige	geluiden	
maken	je	meteen	bang.	Dan	staat	er	plots	een	angstaanjagend	
ruimtewezen	in	de	tuin.	Hebben	ze	dat	nu	gedroomd	of	niet?	’s	
Nachts	is	dat	soms	moeilijk	te	zeggen.

Vragenwaaier
•	 Wat	doen	Stip	en	Vlek	’s	nachts	in	de	tuin?
•	 Vond	je	dit	een	akelig	filmpje?	Waarom	wel	/	niet?
•	 Ze	ontmoeten	een	ruimtewezen.	Hebben	ze	dat	gedroomd	of	niet?
•	 Hoe	eindigt	de	film?
•	 Wat	vind	jij	het	leukst:	de	dag	of	de	nacht?
•	 Heb	jij	al	sterren	gezien?

licht en donker
Dit	filmpje	speelt	zich	’s	nachts	af.	Buiten	is	er	nauwelijks	licht.	
Licht	 speelt	 een	 grote	 rol	 in	 deze	 film.	 Het	 bepaalt	 de	 sfeer:	
knus	of	kil,	eng	of	vredig.	Duisternis	maakt	alles	 spannend	en	
geheimzinnig,	veel	licht	zorgt	voor	helderheid.
Er	zijn…

 > natuurlijke	lichtbronnen:	maan,	zon,	sterren,…	
 > kunstmatige	lichtbronnen:	allerlei	lampen,	kaarsen,…
 > Zag	je		in	dit	filmpje	natuurlijke	én	kunstmatige	lichtbronnen?

lichtgraffiti

Een	leuke	manier	om	met	licht	te	experimenteren	is	lichtgraffiti	
maken	met	kleuters.

WAt heB je nodig ?
 > Een	donkere	of	verduisterde	plaats.
 > Een	fototoestel	dat	je	handmatig	kan	instellen.
 > Een	statief.	
 > Zaklampen	en	andere	draagbare	lichtjes.
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hoe doe je het ?
 > Zet	je	fototoestel	op	manueel	(M).
 > Zet	de	ISO	(=	lichtgevoeligheid)	zo	laag	mogelijk,	liefst	op	100.
 > De	sluitertijd	van	je	toestel	moet	tussen	de	10	en	30	seconden	zijn.	
 > Je	diafragma	(=	opening	van	de	lens)	moet	gesloten	zijn,	dus	
een	zo	hoog	mogelijk	getal	hebben.	Zo	voorkom	je	overbe-
lichting.	

 > Zet	je	fototoestel	vast	op	een	statief	of	stabiele	plek.	Nu	alles	
opgesteld	staat,	kan	je	aan	de	foto’s	beginnen.	

 > Zodra	je	op	‘opname’	duwt,	mogen	de	kleuters	rondspringen	
en	door	het	beeld	rennen	terwijl	ze	zwieren	met	de	lampen	in	
hun	handen.

 > Probeer	wat	dingen	uit.	Het	kan	even	duren	vooraleer	je	de	
juiste	manier	vindt	om	tot	een	leuk	resultaat	te	komen.

tussen de sterren

sterrenhemel
Laat	 de	 kleuters	 een	 dikke	 laag	 zwarte	 en	 donkerblauwe	 verf	
schilderen	op	een	groot	 stuk	karton.	 In	de	natte	verf	 strooien	
ze	grof	zeezout.	Na	het	drogen	glinstert	het	zout	zoals	sterren	
aan	de	hemel.	

sterrenbeelden
Kopieer	de	sterrenhemel	in	bijlage.
Laat	de	kleuters	zelf	sterrenbeelden	bedenken	door	de	sterren	
met	elkaar	te	verbinden.
Differentieer	 door	 sterke	 kleuters	 enkel	 stippen	 van	 dezelfde	
grootte	met	elkaar	te	laten	verbinden.

sterrenkijker
Beschilder	 een	 lege	 keukenrol.	 Bevestig	 aan	 het	 uiteinde	 een	
blaadje	zwart	papier	waar	de	kleuters	gaatjes	in	hebben	geprikt.	
Kijk	door	het	rolletje	naar	een	lichtbron	en	je	ziet	sterren!

Gros-pois et petit-point s’amusent À reLier Les étoiLes entre eLLes pour faire Les dessins.

À toi d’imaginer d’autres motifs avec ces étoiles.

Un ciel étoilé

Gros-pois & Petit-point



bijlagen aFFiche



bijlagen 7 kortFilms



bijlagen 7 kortFilms



bijlagen 7 kortFilms



bijlagen 7 kortFilms



bijlagen wie is wie?



bijlagen koude en warme kleuren



bijlagen plakdictee
tu peux encore aller plus loin en mettant du nouveau mobilier : canapés, chaises, tables, tableaux, objets.  

découpe les différents éléments dans des catalogues et place-les dans la pièce.

…Et de nouveaux meubles

Gros-pois & Petit-point



bijlagen  meVrouw streep en meneer ruit



bijlagen VogelperspectieF



bijlagen picknickmandje
Un bon pique-nique

Gros-pois & Petit-point

Gros-pois et petit-point ont préparé  
un bon pique-nique.

toi aussi, tu pars faire un pique-nique  
avec tes amis.  

mets dans ton panier tout ce que  
tu veux emporter.



bijlagen sterrenhemel


