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Doelgroep 

Tweede graad 
Leerlingen kennen de eigenschappen van verschillende soorten draad. 
Leerlingen hebben reeds de vaardigheden om de aangeboden gereedschappen correct te gebruiken. 
 

Lesdoelen 

 
 

Materialen 
Uit de techniekmobiel: 

• zuignapje, 
• combinatietang, 
• verzinkte 

staaldraad, 
• handschoenen, 
• veiligheidsbril, 
• plooimeter, 
• bankschroef (om 

draad recht te 
trekken), 

• … 

Aanvullende materialen: 
• een echt vogelnest om uit elkaar te halen 
• een eieren (kalk of hardgekookt, voor de durvers een rauw) 
• … 

 

Mogelijke evaluatie 

 
De leerlingen kunnen benoemen op welke manier een vogel een nest bouwt nadat hij een vogelnest uit elkaar 
heeft gehaald. 
De leerlingen kunnen hun ideeën rond het bouwen van een nest uitvoeren met staaldraad. 

OBSERVATIE VAN DE LERAAR 
Helemaal niet Onvoldoende Voldoende Zeer zeker 

De leerlingen kunnen benoemen op welke manier 
een vogel een nest bouwt nadat hij een vogelnest 
uit elkaar heeft gehaald. 
 

    

De leerlingen kunnen hun ideeën rond het bouwen 
van een nest uitvoeren met staaldraad.     



 
 
 
 
 
 
Materialen en Technieken  / …  / Hanteren – gebruiken 
 

LESFICHE / Materialen en Technieken / …  / Hanteren - gebruiken 
 

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Laat het vogelnest aan de kinderen zien. Hoe doen vogels dat, 
nesten maken? Activeer de voorkennis van de kinderen. 
Welke materialen gebruikt de vogel?  
Haal het nest uit elkaar. Benoem wat je ziet. Laat de leerlingen 
benoemen wat ze zien. 

Maak gebruik van 
groepswerk zodat de 
leerlingen van elkaar 
kunnen leren. 

2. Probleem stellen  Laat de leerlingen nu een afbeelding van het vogelneststadion in 
Peking van de kunstenaar Ai Weiwei zien. 
Waarom zou men dit stadion het vogelneststadion noemen?  
Wat zijn de gelijkenissen? Wat zijn de verschillen? Rubriceer dit 
met hen in twee kolommen. 
Vertel de kinderen dat ook een nest moeten bouwen waar een ei 
in kan liggen. Het nest mag niet uit elkaar vallen en het moet de 
kijker doen denken aan een vogelnest. 

Tik in de zoekmachine: 
birdnest ai weiwei 

3. Nauwkeurig 
bekijken 

 

4. Hoe oplossen?  Hoe maken we nest van staaldraad? 
Leerlingen zoeken naar mogelijkheden. 
Ondersteun de leerlingen bij het gebruik van de verschillende 
materialen en gereedschappen. 
Las eventueel een demonstratiemoment in waarbij je laat zien 
hoe zie draad recht kunnen maken met de bankschroef en de 
combinatietang, hoe ze vlot een vorm kunnen plooien, … 

Mogelijke differentiatie: 
De draad in een spiraal 
rond draaien 
De draad in stukjes 
knippen en vlechten 
De draad in lusjes 
plooien en vasmaken 
aan elkaar 
... 
 

5. Werken aan de 
oplossing 

De leerlingen werken hun ideeën verder uit. 
Ga rond, stimuleer hen, laat ze samen naar oplossingen zoeken, 
betrek verschillende kinderen bij een probleem … 

 

6. Formuleren van 
de oplossing 

Leerlingen tonen het resultaat aan elkaar. 
In elke nest wordt een ei gelegd. Spannend … 
Valt het nest niet uit elkaar? 
Welk nest is stevig? 
Welke nesten lijken op nesten? 
… 
 

 

7. Teruggrijpen  Bespreek met de leerlingen hoe de samenwerking verliep. 
- Wie had er goede ideeën? 
- … 

Benadruk dat we van elkaar leren en dat we samen tot een 
resultaat komen. 

 

8. Duiden Een tentoonstelling van de verschillende resultaten krijgt zijn 
plekje in de school. Leerlingen illustreren deze met foto’s van 
echte vogelnesten en foto’s van Ai Weiwei. Tijdens een activiteit 
muzische vorming wordt verder ingegaan op deze kunstenaar. 
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