
Bedenk wat voor soort dino je wilt gaan maken. 

Heeft die dino bijzondere kenmerken waarvoor 

je ander materiaal dan takken nodig hebt? Denk 

bijvoorbeeld aan rugschubben of stekels. Hoe zou 

je die kunnen maken?

Hoe groot zijn jouw dino’s in het echt geweest 

denk je? Laat dit zien in jouw landschap. Als je 

bijvoorbeeld kleine bomen of rotsen gebruikt, 

dan lijken jouw dino’s veel groter.

Landschap met dino’s

Materiaal
een zandbak of een doos/kist gevuld met een laag 
zand / speelgoed dino’s of zelfgemaakte / stenen, 
takken, planten, schelpen, enz. 
 

OMSCHRIJVING
 
In deze opdracht gaan jullie een landschap maken 
voor dino’s.
•  Gebruik je zandbak of vul een grote doos of kist 

met zand.
•  Verander je zandbak in een leefwereld voor je 

dino’s met stenen, planten, bomen en misschien 
zelfs een meertje.

•  Je kunt zelf bomen maken van een stukje schuim 
of propje papier dat je op een stokje lijmt.

•  Een meertje kun je maken door een kommetje met 
water in te graven of een plastic zak in een kuiltje 
te leggen en te vullen met water.

•  Zet speelgoed dino’s, of zelfgemaakte, in het 
landschap.

•  Je eigen Jurassic Park is klaar!

kunstzinnige oriëntatie &

geschiedenis

Dinoskelet

Materiaal
takken of gedroogde pasta / lijm of lijmpistool / 
ijzerdraad / karton of papier / potloden of stiften

OMSCHRIJVING
 
•  Neem een stevig stuk karton of papier.
•  Plak op dit papier takjes of verschillende soorten 

gedroogde pasta, in de vorm van een dinosaurus 
(zie afbeelding “Dinoskelet pasta).

•  Teken er met potlood of stift nog wat bij, zoals 
ogen, planten, wolken, enz.

•  Zoek in de tuin of het park kleine takken.
•  Zaag of knip met een snoeischaar de takken in 

kleine stukken.
•  Lijm de takjes aan elkaar en maak zo een 

dinoskelet. Je kunt ook ijzerdraad gebruiken om 
je skelet te versterken (zie afbeelding “Dinoskelet 
takken).

•  Probeer eens of je onderdelen van jouw dinoskelet 
kan laten bewegen. Misschien door met een 
schroef takken aan elkaar vast te maken?

kunstzinnige oriëntatie & techniek

OPDRACHTEN



Welke dinosaurus zou je willen maken? Hoe ziet  

de kop van die dino er uit? Misschien kun je er 

eerst een tekening van maken.

Wat zou handig gereedschap zijn om te 

gebruiken bij je opgraving? Ga dat eerst 

verzamelen. Misschien heb je een handige 

emmer of kistje om je gereedschap in te doen? 

Dit is nu jouw eigen paleontologen-set.

Dinomaskers

Materiaal
kartonnen doos / verf / gekleurd papier / lijm /  
wc-rolletjes, doppen, kurken, enz.

OMSCHRIJVING

•  Neem een doos die gemakkelijk over je hoofd past.
•  Maak een bek met tanden, door de doos in een 

zig-zag patroon in te snijden (zie afbeelding 
“Dinomasker1 en 2”).

•  Maak een gat in de onderkant waar je hoofd 
doorheen kan.

•  Maak oren, stekels of een hoorn van karton, wc-
rolletjes, doppen, kurken of andere materialen.

•  Beschilder je dinomasker of beplak het met papier.

Opgravingen

Materiaal
Wat zou handig gereedschap zijn om te gebruiken 
bij je opgraving? Ga dat eerst verzamelen. 
Misschien heb je een handige emmer of kistje om 
je gereedschap in te doen? Dit is nu jouw eigen 
paleontologen-set. 

OMSCHRIJVING
Paleontologen zijn mensen die skeletten van 
dinosaurussen opgraven. Ze doen dit altijd heel 
voorzichtig om de fossielen niet te beschadigen. In 
deze opdracht mogen jullie zelf opgravingen gaan 
doen (zie afbeelding “Opgravingen”.
•  Begraaf eerst wat fossielen in een zandbak of grote 

doos gevuld met zand (of laat je ouders dit doen om 
het extra spannend te maken).

•  Ga voorzichtig het fossiel opgraven met kleine 
schepjes of een lepel.

•  Als het fossiel voor het grootste deel is opgegraven 
gebruik je een borstel of een kwast om het niet te 
beschadigen.

•  Zet eventueel vlaggetjes of bordjes met cijfers bij 
het fossiel om bepaalde onderdelen te markeren.

kunstzinnige oriëntatie &

geschiedeniskunstzinnige oriëntatie, techniek,

& geschiedenis

OPDRACHTEN

In deze video kun je zien hoe een paleontoloog een 

dinosaurusbot opgraaft: https://www.youtube.

com/watch?v=FVVN57pr0-U

https://www.youtube.com/watch?v=FVVN57pr0-U
https://www.youtube.com/watch?v=FVVN57pr0-U


Zou je ook een mini Pteranodon kunnen 

maken met een kurk als lijf?

OPDRACHTEN

Vliegende dino

Materiaal
wc-rolletje of stukje hout / gekleurd papier / 
veertjes / lijm / touw of garen / schaar / potlood / 
verf / elastiek / werkblad “Vliegende dino”

OMSCHRIJVING
 
•  Neem een wc-rolletje en beplak dit met stukjes 

papier of veren.
•  Gebruik de sjablonen van werkblad “Vliegende 

dino” en knip hoofd en vleugels uit stevig papier.
•  Plak deze onderdelen op het versierde wc-rolletje.
•  Maak een touwtje vast aan het lijf en je vliegende 

dino is klaar.

•  Gebruik werkblad “Vliegende dino” en knip hoofd 
en vleugels uit stevig karton.

•  Lijm dit op een lijf dat je maakt van een wc-rolletje 
of stukje hout.

•  Versier je dino zoals jij dat wilt, met veren, stukjes 
papier of met verf.

•  Hang je Pteranodon op aan een stuk elastiek, 
zodat hij echt kan vliegen (zie afbeelding).

•  Welk geluid zou jou Pteranodon maken? Probeer 
eens of je dit geluid kan maken of opnemen met 
een mobieltje in of rondom je huis.

kunstzinnige oriëntatie & techniek


