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LESSUGGESTIES

Introductie
Verzamel kosteloos materiaal en leg dit samen met teken- en knutselmateriaal op de knutseltafel.
Leg er ook tape, plakband en een bol wol bij. Leg het boek Sara Snufje en de uitvindwedstrijd
tussen de spullen.
De kinderen ontdekken het boek tussen de knutselspullen. Lees het verhaal voor en daag ze daarna
uit iets te maken van het kosteloos materiaal. Zijn ze net zo creatief als Sara Snufje?
De volgende activiteiten maken van de kinderen echte uitvinders. Ze hebben voor de uitvoering
ervan hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en fantasie nodig.

Naar Tech-Eiland
Sara Snufje is uitgenodigd voor een wedstrijd op donderdagmiddag op Tech-Eiland.
Vraag de kinderen wat een eiland is. Kennen ze eilanden en zijn ze er wel eens geweest? Er is geen
brug van het vasteland naar Tech-Eiland. Dat vindt de bolleboosbond jammer. Ze zouden graag
hebben dat er een brug komt. De kinderen kunnen vast helpen! Kijk samen naar foto’s van bruggen
en bedenk hoe het kan dat bruggen kunnen blijven hangen of staan. Waarom zakken ze niet door?
Zet twee tafels of stoelen een stukje bij elkaar vandaan. Geef de kinderen vellen papier en plakband.
Laat ze hiermee een brug maken van de ene stoel of tafel naar de andere. Hebben de kinderen in de
gaten dat je het papier moet vouwen of oprollen om het steviger te maken? Wanneer de brug klaar
is, test je deze door er een speelgoedauto over te laten rijden.

Creatief met tandwielen
Blader in het boek Sara Snufje en de uitvindwedstrijd naar de bladzijde waarop Tech-Eiland is te
zien.
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Bekijk het eiland en laat de kinderen vertellen hoe het eruitziet.
Zorg voor tandwielen, spijkers, schroeven, moeren en bouten en laat de kinderen er een kunstwerk
mee maken door ze op een tafel, effen placemat of spiegeltegel neer te leggen. De materialen
hoeven niet vastgemaakt of -geplakt te worden. Maak een foto van het kunstwerk.

Op wielen
De professor komt op skeelers de ruimte in gegleden.
Bekijk hem in het boek. Laat de kinderen dingen bedenken die wielen hebben. Vraag ze hoeveel ze
er denken te weten. Wie weet er de meeste? Laat de kinderen bieden. Het kind dat de meeste
antwoorden denkt te kunnen geven, mag de uitdaging aangaan. Kan hij dit aantal dingen met wielen
noemen? Lukt het niet, dan mag degene die vervolgens het hoogste bood het proberen. Hij heeft als
voordeel dat er al veel dingen zijn genoemd.

Willie Schep
De uitvinders worden welkom geheten. Ook Willy Schep doet mee aan de wedstrijd.
Bekijk Willy Schep in het boek Sara Snufje en de uitvindwedstrijd. Vraag naar zijn achternaam:
schep. Neem een kleine zandbakschep en vraag de kinderen om de beurt iets te bedenken wat je met
een schep kunt doen. ‘Scheppen’, waar de schep echt voor is bedoeld, mag niet worden genoemd.
Suggesties: een schep als microfoon voor een optreden, een schep als insectenvanger, een schep als
houder voor een waxinelichtje, een schep om over de vloer te schuiven (wie schuift zijn schep het
verst?), een schep om een bloemstukje in te maken, een schep als toiletrolhouder.

Toet!
De professor laat de toeter klinken en de wedstrijd begint.
Uit een toeter komt geluid. Vraag de kinderen een nieuw muziekinstrument te bedenken en te
maken dat nog geluid kan maken ook!

Sara Snufje heeft trek
Sara Snufje werkt hard aan haar uitvinding. Van het harde werken krijgt ze trek, maar ze heeft geen
tijd om van Tech-Eiland af te gaan.
Wat kan ze doen? Vraag de kinderen of zij een idee hebben en bedenk samen verschillende
oplossingen. Misschien zit er een oplossing bij die kan worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld een
machine die belegd brood maakt of een pizza die op Tech-Eiland wordt bezorgd wanneer je een
berichtje inspreekt op je telefoon.

Stekkers
Abbie Rijkaard gooit haar boormachine bij de troep. Hij is stuk.
Blader door het boek Sara Snufje en de uitvindwedstrijd en ga op zoek naar spullen met een stekker
eraan. Hoeveel dingen kunnen jullie vinden?
Vraag de kinderen waar een stekker voor dient en ga op internet op zoek naar informatie over
elektriciteit. Wat gebeurt er precies als je een stekker in het stopcontact stopt? In de Schooltvbeeldbank vind je een filmpje met de titel ‘Eén en al stroom’.
Bedenk hierna samen zo veel mogelijk dingen met een stekker.
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Afvoerbuizen
Sara gebruikt voor haar uitvinding een glazen stolp, wat peddels en een afvoerbuis.
Verzamel afvoerbuizen en leg ze in de zandbak. Laat de kinderen met de afvoerbuizen een
gangenstelsel maken. Laat water door de afvoerbuizen lopen.

Machinegeluiden
Sara Snufje heeft een gereedschaprepareerder bedacht. Een geweldig idee!
Kijk in het boek hoe deze spullenfikser eruitziet. Laat de kinderen daarna bedenken welk geluid
deze machine maakt. Laat ze in huis of het klaslokaal op zoek gaan naar iets om dit geluid mee te
maken of laat ze zelf iets knutselen dat dit geluid maakt. Het geluid kan door muziekinstrumenten
worden gemaakt, maar ook door ergens op te tikken, door twee dingen tegen elkaar te slaan, door
een schudkoker te maken, door elastiekjes om een open broodtrommel te spannen enzovoorts.

Nieuwe vleugels voor Superkraai
O jee, Superkraai heeft last van zijn vleugels en kan vandaag niet vliegen. Wat nu?
Kijk samen op het digibord of op een tablet/laptop naar dingen en dieren die kunnen vliegen. Wat
zijn de kenmerken van dingen en dieren die kunnen vliegen? Wat heb je nodig om te vliegen en hoe
ziet dit eruit?
Vraag de kinderen oplossingen te bedenken voor Superkraai en deze uit te voeren. Zorg voor een
knuffel of afbeelding van een vogel die Superkraai voorstelt en laat ze de oplossing met de vogel
testen.

Een eierbaan
Superkraai legt in de lente eieren. Hij legt ze in een nest hoog in de boom. Sara Snufje vindt het een
stuk gezelliger als Superkraai zijn eieren bij haar in huis uitbroedt.
Hoe krijgt zij de eieren in huis zonder in de boom te hoeven klimmen?
Geef de kinderen de opdracht een eierbaan te maken van het nest van Superkraai naar het huis van
Sara. Leg keukenrollen, wc-rollen, plakband of tape en scharen klaar. Hiermee wordt de baan
gemaakt. Neem vervolgens een kunststof ei en test of het uit zichzelf door de baan kan rollen.

Een fijne slaapplek
Sara Snufje en Superkraai zijn beste vrienden. Sara slaapt ’s nachts in haar bed en Superkraai op
een tak in de boom. Ze vinden dat best ongezellig en hebben zin in een slaapfeestje. Maar waar
moet Superkraai slapen?
Kijk samen naar slaapplekken van vogels op het digibord of de tablet/laptop. Waar slapen vogels?
Wat vinden zij fijn?
Laat de kinderen hierna een fijne slaapplek voor Superkraai maken. De kinderen bedenken zelf hoe
deze eruit gaat zien en welk materiaal ze willen gebruiken.
Suggesties: een tak op de grond, gemaakt van blokken, een tak met zachte draad eromheen
geweven, een tak gemaakt van K’NEX, een gezellig versierde kleerhanger, een versierde bezemsteel.

Een nieuw huisdier
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Sara Snufje fantaseert wel eens over een vriendje voor Superkraai. Wat zou ze er graag een nieuw
huisdier bij willen. Het moet wel een bijzonder vriendje zijn, eentje die nog niemand heeft. Een dier
dat nog moet worden uitgevonden!
Geef de kinderen de opdracht een dier te tekenen of knutselen dat een combinatie van twee
bestaande dieren is, bijvoorbeeld een koe gecombineerd met een paard. Laat ze een naam voor het
fantasiedier bedenken. Vraag wat het nieuwe dier graag eet en waar het leeft.
Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer
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