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Strand en zee

 

Doosje versieren  

  
    Creatief: plakken met schelpen 

Doel:   De leerlingen zien in hoe mooi schelpen kunnen zijn. 
Ze weten dat  schelpen van elkaar kunnen verschillen, of juist op elkaar 
kunnen lijken. 

 Materialen: -  Schelpen
   -  Stevige doosjes (bijv. spanen kaasdoosjes van de 

Camembert)
   -  Sterke lijm
   -  Verf en verfbenodigdheden
   -  Eventueel lak en/of voeringstof
Groepsgrootte:  In groepjes
Duur:  Twee keer 20 minuten

Inleiding  Zorg dat elke leerling een doosje heeft. Bespreek met de leerlingen wat 
je er in zou kunnen bewaren. Sierraden, postzegels, muntjes,  
Barbieschoenen, mooie steentjes, voetbalplaatjes, strandvondsten.

Kern   Laat de leerlingen de doosjes beschilderen, eventueel ook van binnen. 
Laat ze goed drogen.

Bespreek hoe je de doosjes op verschillende manieren kunt versieren 
met schelpen. Ze kunnen patronen maken, zoals randen, cirkels, rijtjes, 
om en om, etc. Dan mogen de schelpen worden opgeplakt.

Na het drogen kunnen de doosjes eventueel gelakt worden. 
Een mooi voeringstofje erin plakken, maakt het doosje helemaal af.

Afronding  Bespreek de les na. Laat de leerlingen de doosjes van elkaar bekijken.
Tip: maak er een mooie tentoonstelling van.

Andere lesideeën met schelpen: 
• Opbergdoosje maken voor schelpen. Laat verschillende open doosjes op een stevig stuk karton 
 plakken en beschilderen. Laat er de schelpen inleggen.
• Schelpen sorteren. Laat schelpen van groot naar klein leggen, of dezelfde bij elkaar zoeken. 
• Schelpenspel. Schelpen omschrijven en laten raden welke je bedoelt. (Bijv. “Ik zie, ik zie, een 

schelp met een puntje, twee roze oortjes, grote platte schaal” etc.)
• Zelf namen bedenken voor schelpen.
• Maak een schelpentafel. Drapeer een mooie doek op een tafeltje. Laat de leerlingen zelf 

schelpen en andere strandvondsten meenemen, die ze op de tafel mogen leggen. Maak kaartjes 
met de echte en/of fantasienamen en laat die er bij leggen, of werk met nummertjes en een 
opzoeklijst.

• Heremietkreeftjes in schelpen maken, van plasticine of papier. (Gebruik bijvoorbeeld escargots, of 
lege slakkenhuizen uit de tuin.)

(5 minuten)

(20 en 20 minuten)

(5 minuten)


