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Opdracht 7 – Schaduwspel: Niets is wat het lijkt 
 

Bouw:      Onderbouw Looptijd:  (max.) 4 weken 

ICT doel: Kritisch leren kijken naar- en werken met perspectief en 
schaduw beelden op een scherm.  

21st vaardigheid:        Kritisch denken 

Tool:       Creatief leren  

  

Stappen                 Juf deed het zo  

1. 

Zoek voorbeelden van schaduwspelen online en kies er één om met de 

klas te bekijken en bespreek het na met de leerlingen. 
 Zoek op ‘schaduwspel’, ‘schimmenspel’ of ‘shadow play’. 

http://www.instructables.com/howto/shadow+play/  

2. 

Bereid een les voor waarin je de leerlingen inzicht biedt in hoe 

perspectief werkt en hoe je een schaduwspel maakt. 

 

Bespreek het me ze na en laat leerlingen uitleggen wat er gebeurt 
(oorzaak-gevolg relaties bevragen). 

 Maak een opstell ing met een (zak)lamp en een lichte muur / doek zodat je 

schaduwen kunt maken. Laat leerlingen bijv. zelf spelen en ontdekken door 

voorwerpen in het l icht te plaatsen, (ver weg en dichtbij, voor en achter 

elkaar) en laat anderen raden wat het is. Welk voorwerp is het grootst? Hoe 

komt dat? Waarom zie je het ene voorwerp wel en het andere niet? Etc. Ook 

kun je ze plaatjes van schaduwen na laten maken. Welke vormen moeten ze 

combineren om een andere vorm te krijgen? 

3. 

Bedenk samen met de leerlingen een spel of verhaal dat jull ie gaan 

(na)spelen passend bij het thema ‘Feestvieren’. Laat iedere leerling 

(samen of individueel) een object maken voor het schaduwspel. 

 http://www.instructables.com/id/Makedo-Shadow-Puppet-
Theatre/?ALLSTEPS  

4. 
Oefen het schaduwspel en voer het op voor publiek (andere leerlingen / 
ouders). Leg het proces en eindresultaat vast op video om samen met de 
leerlingen terug te kunnen kijken. 

  

5. 
Upload jouw uitwerking naar de ‘Cloud’ / gezamenlijke opslag    

   

Variaties (voor bijv. een andere bouw):   
Voor een hogere bouw kun je de leerlingen in groepjes een interactieve kijkdoos/lichtspel voorstelling laten ontwerpen door eerst storyboards te tekenen en vervolgens 

de kijkdoos te bouwen. Laat ze hierin  werken met beweegbare onderdelen, l icht, geluid/vi deo en spiegels ( http://www.instructables.com/id/Light-Play-Set/ ). Of laat ze 

hun eigen schoenendoos-smartphone-projector bouwen ( http://fabschool .nl/?p=451 ). Of bouw een camera obscura ( http://www.instructables.com/id/Shoebox-

Camera/ ).  
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