Thema:
Titel:
Klas:

Vis en visserij
Doe-opdracht
Basisschool groep 5 en 6

Doe-opdracht: bouw een vissersschip met schoenendozen
Bouw een vissersschip met lege schoenendozen.
Iedere schoenendoos is een vertrek aan boord van het
schip. Bouw en zet de schoenendozen zo op en naast
elkaar, dat het de vorm krijgt van een echt vissersschip.
Zet ook nog wat vissers in jullie vissersboot en vergeet
het visnet niet. Goede visreis!
Welke vertrekken heeft een vissersschip?
Bekijk en raadpleeg hiervoor de bouwtekening van
het vissersschip. Zoek ook op het internet naar mooie
plaatjes van de vertrekken en ontdek wat de vissers in
deze vertrekken doen.
We helpen je een handje op weg. Gebruik voor de
volgende vertrekken een schoenendoos:
•
•
•
•
•
•
•

Stuurhut (zoekmachine: stuurhut kotter)
Nettenruim (zoekmachine: nettenruim kotter)
Kooien (zoekmachine: kooi bed kotter)
Kombuis (zoekmachine: kombuis kotter)
Visruim (zoekmachine: visruim kotter)
Visverwerking (zoekmachine: vis sorteren aan boord)
Machinekamer (zoekmachine: machinekamer
vissersschip of motor vissersschip)

Doe-opdracht: inspiratie

Wat heb je nodig?
• 7 lege schoenendozen
• Foto’s vertrekken aan boord
• Foto’s vissermannen. Kijk eens op internet of
teken zelf!
• Een visnet (of een netje waar fruit in zit)
• Verf- en tekenspullen, een schaar en lijm
Aan de slag!
1. Zoek op internet waar de vissers de vertrekken
voor gebruiken.
2. Ga alleen of met een groepje aan de slag met een
vertrek. 1 vertrek = 1 schoenendoos.
3. Zoek op internet naar foto’s van de vertrekken en
gebruik de aangeleverde foto’s.
4. Maak jouw vertrek zo mooi en echt mogelijk. Plak
er foto’s in, verf, kleur, knip en plak. Alle materialen
mogen gebruikt worden!
5. Alle schoenendozen gevuld? Zet de vetrekken op
elkaar en naast elkaar. Bouw een vissersschip.
Kijk met elkaar wat je nog mist. Een visnet? Een
schroef? Viskisten op het dek?
6. Deel jullie vissersschip op www.meester-visser.nl

