
 

3.2 Metsel een huis 3.2 

Lesblad voor de leerkracht Aantal kinderen: 2 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel(en) van deze activiteit: 
• Kinderen leren in een constructie re-

kening te houden met bijzondere ele-
menten, in dit geval een deur en ramen. 

• Kinderen laten beseffen, dat je voor-
dat je gaat bouwen eerst na moet gaan 
wat en hoe je iets wil gaan maken. 

 

Materiaal dat in de doos moet zitten: 
• steentjes heel (ongeveer 200 stuks) 
• steentjes half (ongeveer 100 stuks) 
• 2 deuren 
• 2 ramen 
• 4 mengbakjes 
• 4 troffeltjes 
• 2 maatbekertjes 
• 2 onderleggers 
• 2 scharen 
• mengspatels 

 
Wat nog meer nodig is: 
Uit de centrale kast: 
bloem 
A5 gekleurd papier 
 

Opmerkingen: 
Vertel kinderen die nog niet kunnen lezen, 
wat de bedoeling is. 
Vooraf de specie klaarmaken! 
 
Suggestie(s): 
Zie A4tje met tips voor de metsellessen. 
Koppel deze activiteit aan 3.4. De meubel-
tjes die daar worden gemaakt kun je in het 
huis plaatsen, mits dit groot genoeg is! 
Extra moeilijke opdracht: teken op karton 
een plattegrond van een moeilijker huis (L-
vorm) en laat de kinderen daarop bouwen. 
Probeer vooraf de maat uit! 
 

Beschrijving van de les: 
1. Maak vooraf de “specie” met het meel en water klaar.  

De verhouding meel : water = 2:1. 
2. Op basis van de ervaringen opgedaan in de onderbouwgroepen, waar de kinderen een 

muurtje leerden metselen, hebben de kinderen nu de opdracht een huisje te metse-
len met daarin een deur en een raam. 

3. Let op of ze de stenen in “verband” leggen (zie illustratie hierboven).  
4. Laat de kinderen eerst zelf ervaren. Help ze daar waar nodig met het plaatsen van 

de deur en het raam. 
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3.2 Metsel een huis 3.2 

Lesblad voor de leerling   en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat er in de doos zit: (en er dus ook 
weer in moet zitten na afloop van de activi-
teit) 

• steentjes heel (ongeveer 200 stuks) 
• steentjes half (ongeveer 100 stuks) 
• 2 deuren  
• 2 ramen 
• 4 mengbakjes 
• 4 troffeltjes 
• 2 maatbekertjes 
• 2 onderleggers 
• 2 scharen 
• mengspatels 

 
Wat je nog meer nodig hebt: 
Uit de centrale kast: 
bloem 
A5 gekleurd papier 
 

Wat je moet doen: 

Bouw sa-men een huis-je. 

1. Kijk naar bui-ten.  

2. Welk huis wil je bou-wen? 

a. Hoe groot moet het zijn? 

b. Waar komt de deur? 

c. Waar komt het raam? 

3. Leg de eer-ste laag steen-tjes droog op de mat.  

Dan kun je zien hoe groot je huis-je wordt.  

4. Nu ga je met-se-len. 

5. Het dak maak je van pa-pier en de spa-tels. 
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