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1 De kinderen maken kennis met de opbouw en de betekenis van een totempaal.
2 De kinderen kunnen a.d.h.v. een persoonlijk werkstuk zichzelf voorstellen en tonen wat in
hen leeft.
3 De kinderen presenteren het gezamenlijk werkstuk en verwoorden hoe het tot stand kwam.
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Totempalen
Galactic Aboriginal, Anthony Peterson
Resultaat
Sjabloon Mijn DNA
Bijlage Totempalen en -dieren

Materialen

Voorzie één witte doos per twee of vier leerlingen (bv. van printpapier) of elk kind kan ook zijn
eigen witte schoenendoos meebrengen.
Tekenmaterialen (stiften, verf, ecoline, kleurpotloden, wasco’s)
Eventueel tijdschriften, lijm en schaar, stofjes, inpakpapier, stempelkussen
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Bijlage Totempalen
en -dieren
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Bekijk samen met de kinderen de afbeeldingen van de totempalen en stel volgende vragen:
- Wat zie je?
- Waarvan ken je deze palen?
- Weet je waar en waarvoor ze gebruikt worden?
Achtergrondinformatie:
Je kunt de betekenis van totempalen lezen in de bijlage.

Galactic Aboriginal
Klasgesprek
Galactic Aboriginal
Anthony Peterson
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Kern
Witte dozen
Tekenmateriaal
(verf, wasco's, potloden,
stiften …)
Tijdschriften
Lijm, schaar

Bekijk het kunstwerk Galactic Aboriginal van Anthony Peterson met de kinderen en voer een
klasgesprek:
- Vind je dit ook een totempaal? Waarom wel/niet?
- Wat is anders/hetzelfde?
- Wat vind je van de kleuren?

2.1 Beschouwen van het materiaal
Geef de kinderen de tijd om al het bruikbare materiaal aandachtig te bekijken.
Geef de kinderen per twee of vier een doos (of eventueel individueel).

2.2 Mijn DNA-sjabloon
Geef elke kind een eigen DNA-sjabloon.

Sjabloon Mijn DNA

Laat elk kind het sjabloon creatief invullen met materiaal naar keuze en volgens persoonlijke
stijl met oog op de volgende items:
- Letters van mijn naam
- Mijn lievelingsdier
- Mijn talenten
- Mijn lievelingskleur
- Mensen van wie ik houd
- Mijn hobby’s
- Mijn lievelingseten
- Mijn vingerafdruk
- Mijn favoriete vakantiebestemming
- Mijn lievelingsspeelgoed
Resultaat

Kleef alle DNA-sjablonen op de dozen en laat de witte vlakken
eventueel beschilderen.
Maak een constructie van alle dozen (plaats ze op of lijm ze aan elkaar) tot je een
klastotempaal verkrijgt.
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Afsluiter
Bijlage Totempalen
en -dieren

Laat elk kind zijn DNA-sjabloon tonen en geef de leerlingen de kans elkaars werk te
beschouwen en te waarderen.
Je kunt als leerkracht even terugblikken op de betekenis van totempalen en je beklemtoont de
sterke verbondenheid, persoonlijke betekenis van een totempaal, het verschil tussen mensen …
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Tips
Bijlage Totempalen
en -dieren
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- Het is misschien ook leuk om de betekenis van enkele lievelingsdieren te koppelen aan de
betekenis van totemdieren.
- Je kunt de totempaal modulair opbouwen en de dozen met velcro aan elkaar vastmaken.
Zo kan de totempaal in de loop van het schooljaar bewerkt of aangepast worden en wordt
het een meegroeisculptuur.
- Als de kinderen zelf een doos meebrengen, kun je ‘spelen’ met de vorm van je totempaal.
- Laat de DNA-sjablonen met verschillende materialen en texturen bewerken. Zo kun je reliëf
creëren.
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