
Creatieve opdracht 1: Olifanten-
boekenlegger
Voor deze opdracht kunnen leerlingen 
boeken lezen en geïllustreerde 
boekenleggers maken met de voor 
hun meest interessante feiten die 
ze hebben geleerd over olifanten. 
Door hun boekenleggers te 
personaliseren met kunstwerkjes, 
komen ze nauwer in contact met 
de informatie en onthouden ze 
de geleerde stof beter. U kunt 
ervoor kiezen om gerichte 
vragen te stellen aan de 
leerlingen, zoals “Welk feit 
over het lichaam van een 
olifant vind je het meest interessant?” Of 
u laat het volledig aan de leerlingen over om zelf de 
feiten te kiezen die ze het meest interessant vinden.

Creatieve opdracht 2: Olifantenmasker
Tijdens deze activiteit maken 
leerlingen een olifantenmasker, 
met de optie om dit uit te 
breiden naar een rollenspel. 

Moedig de leerlingen aan om 
foto’s en teksten te bestuderen over 

hoe een olifant eruit ziet voordat 
ze hun maskers maken. Als u ervoor 

kiest om het rollenspel toe te voegen, vraag dan 
aan de leerlingen of ze verschillende dingen willen 
uitbeelden, zoals de onderlinge familieverbanden 
van een kudde, of de problemen die ze kunnen 
ondervinden bij het zoeken naar water en voedsel. 
Deze activiteit stimuleert kinderen om de geleerde 
stof om te zetten in creatieve expressie.

Creatieve opdracht 3: Olifantenkubus
Tijdens deze activiteit maken leerlingen een 
kubus met een tekening, foto, knipsels en andere 
decoraties. Zodra ze klaar zijn, kunt u ervoor 
kiezen om de activiteit uit te breiden door ze 
om de beurt te laten rollen met hun kubus en ze 
dan te laten vertellen over de zijde die boven ligt. 
Door deze activiteit kunnen de leerlingen in eigen 
woorden vertellen wat ze geleerd hebben.

Olifanten: Knutselen maar!
De volgende activiteiten zijn bedoeld als alternatief of creatieve toevoeging op de 
lessen uit de lesgids. Jongere leerlingen vinden het vaak erg leuk om creatief bezig te 
zijn. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om deze activiteiten aan de kinderen 
mee naar huis te geven zodat ze het thuis kunnen maken.

Wat heeft u nodig? Instructies
• Stevig papier

• Schaar

• Stiften of potloden

• Materiaal voor het versieren: ga naar 
www.ifaw.org voor foto’s, illustraties of 
ontwerpen van olifanten

• Olifanten, om nooit te vergeten lesgids 
en/of boeken over olifanten (selecteer 
deze van te voren of laat leerlingen deze 
in een bibliotheek uitzoeken). U kunt ook 
verzamelkaarten over olifanten vinden 
vinden via deze link.

1)	 Geef de leerlingen een vel stevig papier en laat ze 
het papier ruwweg in vieren knippen, langs de korte 
kanten van het papier. (Of vouw het papier door 
midden, nogmaals doormidden vouwen en langs de 
vouwlijnen knippen).

2) Laat de leerlingen 1 strip gebruiken om er een 
boekenlegger van te maken. (u kunt ervoor kiezen 
om de leerlingen later nog extra boekenleggers 
te laten maken met de andere stroken). Laat de 
leerlingen “Mijn olifanten-boekenlegger” en hun 
naam bovenaan de strip schrijven. 

3) Moedig de leerlingen aan om boeken te lezen 
over olifanten en laat ze een leuk of belangrijk feit 
schrijven op hun boekenlegger. 

4) Laat de leerlingen de boekenlegger aan de andere 
zijde versieren met iets wat ze geleerd hebben 
over de olifant, die kan met een tekening, foto of 
illustratie.

5) Vraag de leerlingen waarom ze deze feiten en 
beelden hebben gekozen.

Wat heeft u nodig? Instructies
• Karton

• Schaar

• Grijze of bruine verf, stiften of 
kleurpotloden

• Perforator

• Garen (of lint of touw)

• Lijm/nietapparaat

• Grijs en wit karton (of stevig papier)

• Ander materiaal om de maskers te 
versieren

1) Deel het karton uit aan de leerlingen. Vraag ze dit 
te versieren zodat het op een olifantenkop lijkt, 
gebaseerd op wat ze geleerd hebben over olifanten. 
Maak gaten voor de ogen.

2) Laat de leerlingen het masker uitknippen en laat ze 
oren en een slurf maken van grijs karton. Ze kunnen 
van wit karton slagtanden maken. Lijm of niet de 
oren, de slurf en slagtanden vast aan het masker. 

3) Gebruik de schaar of perforator om gaten aan de 
zijkanten te maken.

4) Knoop aan de ene kant het garen of touw vast en 
leid dit langs de achterkant van het hoofd van de 
leerling en knoop het vast aan de andere kant van het 
masker.

Wat heeft u nodig? Instructies
• Kopie van het kubus-sjabloon

• Schaar

• Stiften of potloden

• Tape of lijm

• Foto’s en illustraties van olifanten van 
onze website, anders websites en 
tijdschrijften.

1) Maak kopieën van het kubus-sjabloon op de 
achterkant van deze folder, en verdeel deze over de 
leerlingen.

2) Vraag de leerlingen, voordat ze gaan knippen en 
vouwen, om in ieder vlak een olifant te tekenen of 
een foto te plakken van een olifant. Vraag hun of ze 
feiten en beelden, welke zij belangrijk vinden, willen 
toevoegen over olifanten.

3) Help de leerlingen met het uitknippen, vouwen en 
plakken van de kubus.

4) Optioneel: Vraag de leerlingen om de kubus te rollen 
en iets te vertellen over de zijde die naar boven ligt.

Vind olifantenfeiten,  
foto’s, illustraties en meer 
zaken voor deze activiteiten 

via deze link.
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Mijn Olifanten Boeken-legger                 
van Ayla

Olifanten zijn erg slim!! 

http://ifaw.org/ifaw_international/join_campaigns/education/education_nl/discover_animals/index.php
www.ifaw.org
http://ifaw.org/ifaw_international/join_campaigns/education/education_nl/discover_animals/index.php
www.ifaw.org
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Naam	__________________________________________________________	Datum:	__________________________

Olifanten-kubus
Aanwijzigen:	Vul	elk	vak	met	een	feit	of	uitspraak,	een	tekening	van	een	olifant.	Dan	knippen,	vouwen	
en	de	kubus	aan	elkaar	lijmen.	Knip	langs	de	stippellijnen	en	vouw	langs	de	doorgetrokken	lijnen.
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