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Samen carnavalswagen bouwen 

De groep bestaat uit 4 kinderen. Dit proces heeft veel waarde wanneer het goed nabesproken wordt 

met de kinderen. 

• Maak met behulp van brainstormen een lijstje 

met allerlei thema’s voor een carnavalswagen. 

Wees creatief. Nummer de ideeën. 

• Laat iemand van buiten de groep een getal 

noemen en omcirkel dat thema. De opdracht is 

om het omcirkelde thema uit te gaan werken 

voor een carnavalswagen. Wees origineel. 

• Ieder groepje werkt voor zichzelf ideeën en 

tekeningen uit op papier die bij het thema passen. 

• Kies samen met alle leerlingen in de groep het leukste idee of de leukste ideeën. Bepaal samen 

waar je deze op de wagen zal plaatsen. 

• Maak een tekening van de platte wagen (kaal) en versier deze om de beurt met eigen ideeën. 

Zo ontstaat langzaam een mooi versierde wagen voor in de optocht waar je samen 

achterstaat.  

• Nu kun je hem in het groot gaan namaken van 

gekleurd papier. 

• Geef de wagen een naam en bereid een 

presentatie voor de groep voor. Geef daarbij aan 

waarom de naam is gekozen en wat ieder zijn rol is 

geweest in het groepsproces. 

 

• Presenteer je wagen met een goed verhaal en tekening.  

• Vertel ook wat het geheim van teamwork is. 

 

Tip: 

De leerkracht kan alle geknutselde wagens op een rol behangpapier achter elkaar plakken zodat het 

een echte optocht wordt. Plak voor elke wagen een tractor om het echt te laten lijken. Ook is het 

leuk om de zelfgekozen verenigingsnaam onder de wagen te zetten. Geef de optocht daarna een leuk 

plekje in de school. 

Tip:  

Maak de carnavalswagen in het groot tweemaal na en maak deze vast aan een bolderkar of 

kindertractor of maak er een houtconstructie tussen. Loop daarna met je creatie lekker mee met de 

kinderoptocht. 

 


