
bIjlageN



P 24 P 25

opDracHT: raaD 
HeT persoNage
Aan de hand van karaktereigen-
schappen raden de kinderen welk 
personage uit de film gezocht 
wordt. 
In bijlage vind je stills met de per-
sonages. Print ze uit en knip de 
bladen doormidden. 
Ga in een kring zitten en verspreid 
de stills op de grond. Lees de eer-
ste beschrijving van een perso-
nage voor. Laat de kinderen raden 
over welk personage het gaat. 
Waarom denken ze dit? opDracHT: eeN 

Trekpop kNUTseleN
Een leuk knutselwerkje. Maak zelf 
van ‘sterke Ivan’ een trekpop die 
zijn spieren laat zien!

Dit heb je nodig:

•	 Figuur Ivan (zie bijlage)
•	 Splitpennen
•	 Dun touw
•	 Schaar
•	 Lijm
•	 Stevig karton
•	 Perforator

Stap 1: Kopieer de figuur in bij-
lage. 

Stap 2: Kleef de figuur en ledema-
ten op stevig karton en knip alles 
mooi uit. 

Stap 3: Maak gaatjes in de daartoe 

bestemde rondjes (gebruik een 
perforator).

Stap 4: Door de rondjes komen 
splitpennen; druk ze niet te vast 
want dan kunnen de onderdelen 
van de trekpop niet meer bewe-
gen.

Stap 5: In de armen en benen zit-
ten twee gaatjes. Door het tweede 
gaatje komt een splitpen. Door het 
eerste gaatje komt een touwtje.

Stap 6: Er gaat een kort touwtje 
door de armpjes horizontaal en 
een kort touwtje door de been-
tjes horizontaal. Een lang touwtje 
maak je verticaal vast aan de twee 
andere korte touwtjes. Zie afbeel-
ding.

Stap 7: Je kan ook nog een klein 
gaatje maken in Ivans voorhoofd 
en er een touwtje doorsteken, zo-
dat je de trekpop kan ophangen.

Ik ben heel sterk. 
Misschien omdat ik veel 
vlees eet?
Ik ben getrouwd.
Wie ben ik?
(de slager)

Ik ben een beetje een war-
hoofd.
Ik woon niet in een huis.
Ik help graag andere mensen.
Wie ben ik?
(de heks)

Ik heb een dikke buik.
Ik ben vaak boos.
Tarzan is mijn grote held.
Wie ben ik?
(Pa)

Ik ben heel creatief.
Ik volg geen tennisles.
Ik blijf liever mezelf.
Wie ben ik?
(Ivan)

Ik kan heel goed voorlezen.
Ik heb een mooie fiets.
Ik ben stiekem verliefd 
op Lottie.
Wie ben ik?
(Karsten)

Ik word niet gepest.
Ik eet graag worst.
Mijn pa ziet mij heel graag.
Wie ben ik?
(Kim)

Mijn pa is streng voor mij.
Ik ben heel lief.
Ik ben verliefd op een jon-
gen.
Wie ben ik?
(Lottie)

Ik hou van stiptheid.
Ik rij op een fiets.
Ik zoek iemand die goed 
kan lezen.
Wie ben ik?
(Rector / Directeur)
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