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1. Licht en schaduw1. Licht en schaduw1. Licht en schaduw   

De zon komt elke dag op. 
De zon schijnt. 
De zon geeft licht. 
Het licht van de zon schijnt op aarde. 
Er zit een wolk tussen de zon en de aarde. 
De wolk houdt het licht tegen. 
Het licht van de zon kan niet verder. 
Zie je de donkere plek? 
Je noemt het schaduw (1). 
 
Een mens, een dier of  een boom, een huis! 
Ze houden soms het licht tegen. 
Zie je de schaduw op de foto’s? 
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2. Lang en kort2. Lang en kort2. Lang en kort   

Soms is een schaduw lang. 
Dan weer kort.  
Hoe komt dat? 
Zie je de paal in de grond? 
Kijk naar de zon. 
Begin bij zon 1. 
En kijk naar de schaduw. 

De zon gaat bijna onder. 
Het wordt avond. 
Het is nu 6  uur. 
De zon staat heel laag. 
De schaduw is weer heel lang. (5) 
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De zon komt op. 
Het is ochtend. 
Het is 6 uur. 
De zon staat laag. 
De schaduw is lang. (1) 

De zon klimt en klimt. 
Het is ochtend. 
Het is nu 9 uur. 
De zon staat hoger. 
De schaduw wordt korter. (2) 

De zon reist verder 
Het wordt middag. 
Het is nu 12 uur. 
Het is het midden van de dag. 
De schaduw is het korts. (3) 

De zon daalt. 
Het is middag. 
Het is nu 3 uur. 
De zon staat lager. 
De schaduw wordt weer langer. (4) 

schaduw  

paal 



3. De zonnewijzer3. De zonnewijzer3. De zonnewijzer   

Heel vroeger waren er geen klokken. 
De zon kwam op. 
Het werd licht. 
Je kwam uit bed. 
Als de zon verdween, werd het donker. 
Dan ging je weer naar bed. 
De eerste klok was de zon. 
 
Daarna kwam er een tweede klok. 
Dat was de zonnewijzer (1). 
Denk maar aan het paaltje op de vorige bladzijde. 
De schaduw verandert van plaats. 
 
Dat gebeurt ook bij een zonnewijzer. 
Zie je de schaduw? 
Bij de schaduw staat een getal. 
Dat is de tijd. 
Een zonnewijzer werkt alleen als de zon schijnt. 
Je kunt ook een eigen zonnewijzer maken. 
Op het werkblad lees je er meer over. 
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4. Overal schaduw4. Overal schaduw4. Overal schaduw   

Licht en schaduw 
Schaduw vind je overal. 
Er moet wel licht zijn. 
Dat kan de zon zijn, maar ook een lamp. 
Waar licht is, is ook schaduw. 
Geef  bij elke foto antwoord op de vraag: 

Van welke kant komt het licht? 



licht 
schaduw 

dag nacht 
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De schaduw van de nacht 
De nacht is ook schaduw. 
De aarde is rond als een bal (1). 
De aarde draait rond (2). 
Je merkt het niet. 
Elk rondje duurt 24 uur. 
Dat is een dag en een nacht. 
 
De zon schijnt op de aarde (3). 
De voorkant van de aarde krijgt het licht. (4) 
Het is er dag. 
De achterkant krijgt geen  licht. 
Er is schaduw. 
Je noemt het nacht. 
 
De aarde draait verder. 
Een nieuw stukje aarde 
krijgt licht. 
Daar begint een nieuwe dag. 

Klik voor een filmpje 

http://www.schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-overdag-licht-en-s-nachts-donker/#q=aarde en zon


Kunst en schaduw 
Zie je de drie appels? 
Het zijn allemaal rode appels. 
Je weet gelijk dat het appels zijn. 
Er is één appel anders. 
Hij is rond. Het lijkt of  je hem kunt pakken. 
Weet jij welke appel het is? 
De twee andere appels zijn plat. 
Er is geen schaduw. 
Bij de ronde appel zie je licht en schaduw. 
De schilder gebruikt wit voor het licht (1). 
Voor de schaduw gebruikt hij zwart of  grijs (2). 
 
Nog twee schilderijen. Het lijken foto’s, maar het zijn 
echt schilderijen. Wijs licht en schaduw aan! 
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5. Spelen met schaduw5. Spelen met schaduw5. Spelen met schaduw   

Spelen met je handen 
Dit heb je nodig: 
 Je handen 
 Een felle lamp 
 Een wit laken of  een witte muur. 
 
Dit moet je doen: 
Houd je handen tussen de lamp 
en de witte wand. 
Zoek de goede afstand met je 
handen.  
Het plaatje moet scherp zijn. 
 

 

Kijk goed naar de handen. 
Doe het maar na. 



Het schimmenspel 
Een schim is een ander woord voor schaduw. 
Je gaat een schaduwspel maken. 
Dit heb je nodig: 
 Een kort verhaal of  gedicht. Je gaat het 

naspelen met schaduwfiguren. 
 Stevig papier, een potlood, een schaar, 

plakband en lange prikkers. 
 Een felle lamp en een wit laken. 
Dit moet je doen: 
 Teken alle dieren, mensen en gebouwen 

die bij het verhaal of  gedicht horen. 
 Teken alleen de omtrek. Ogen en ramen 

worden gaten.  
 Plak achter elke figuur een prikker. Plak de 

prikker vast met plakband (1). 
 Hang het laken op. Zet er iets hoogs 

achter. Daar kun je achter zitten. Kijk maar 
naar de foto (2). 

 Zet de lamp achter het laken. 
 Oefen samen met vriendjes en geef  een 

voorstelling. 
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Spaans schimmenspel 
Bij een Spaans schimmenspel (1) sta je zelf  
achter het witte laken. 
Het publiek ziet jou als schaduw. 
 
Je kunt er leuke dingen mee doen. 
 Haal een potlood uit je oor (2). Houd het 

potlood achter je hoofd. Het zit op de 
hoogte van je oor. Trek het langzaam 
achter je hoofd vandaan. Het lijkt of  het 
potlood uit je oor komt. Je kunt het ook 
met een touwtje uit twee oren doen (3). 

 Ga onder een laken zitten. Speel een 
monster. Laat het monster heel langzaam 
in jezelf  veranderen. Trek langzaam het 
laken weg. 

 
Zie je de dikke pinguïns hiernaast. 
Het zijn gewoon 5 mensen. 
Ze zitten zo dat ze opeens op pinguïns 
lijken. 
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6. Weetjes6. Weetjes6. Weetjes   

Groot en klein 
Je weet voor schaduw heb je licht nodig. 
Wil je een grote schaduw?  
Ga dan dichter bij de lamp staan. 
Wil je een kleine schaduw ?  
Ga nu verder van de lamp af  staan. 

Waar is de vlam? 
Ik steek een lucifer aan.   
Ik houd de lucifer voor een felle lamp.  
Ik zie de schaduw op de muur. 
Zie je de hand en de lucifer op de muur? 
Maar waar is de schaduw van de vlam? 
Begrijp jij het? 

De maan 
De maan geeft geen licht. Dat lijkt alleen maar zo. 
De zon schijnt op de maan. De maan is een spiegel. 
Soms zie je de hele maan. Dan weer half. 
Soms maar een klein stukje. 
Het donkere stuk van de maan is schaduw. 
 



7. Filmpje7. Filmpje7. Filmpje   

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-schaduw/
#q=programma%3A%22Huisje%

20Boompje%20Beestje%22  

Huisje Boompje Beestje 
Schaduw 

 

Klik hier 
https://www.youtube.com/

watch_popup?v=j_YwSqDRksw  

Mensen en schaduw 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-schaduw/#q=programma%3A%22Huisje%20Boompje%20Beestje%22
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-schaduw/#q=programma%3A%22Huisje%20Boompje%20Beestje%22
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-schaduw/#q=programma%3A%22Huisje%20Boompje%20Beestje%22
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-schaduw/#q=programma%3A%22Huisje%20Boompje%20Beestje%22
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j_YwSqDRksw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j_YwSqDRksw






BronnenBronnenBronnen   

http://www.mykidsadventures.com/shadow-puppet-show/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_play 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduw 



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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