
 

Titel : Kalle en het schotelvarken - “ Varkens Praatjes ” 
Varkens Praatjes 
Lesinhoud 
 
We gaan deze les een eigen kletsende schotelvarken maken. Dat doen we door eerst het blad uit te 
knippen, daarna te gaan vouwen volgens het voorbeeld, en het dan goed vast te plakken. Daarvoor 
hebben we papier, schaar, onze slimme vingers en natuurlijk onze speciale super hersenen nodig.  
 
Als het varken klaar is kunnen we met het varken praten, door met onze vingers de bek te bewegen. 
Als het je na wat oefenen lukt om je varken bijna echt te laten praten, gaan we het schotelvarken 
interviewen. Dat betekent dat we dingen aan dat schotelvarken vragen en dat het varken antwoord geeft.  
 
Dat interview is natuurlijk heel bijzonder worden want niemand weet precies wat een schotelvarken 
precies zal gaan vertellen. 
 
Moeilijke woorden en concepten : interview, dialoog, buikspreken, echt en nep, fantasie en werkelijkheid, 
censuur en vrijheid 
 
Introductie 
Mensen vragen vaak aan Hermine Landvreugd wat schrijven zo leuk maakt. Een van die dingen is dat in de 
fantasie alles kan gebeuren; ECHT ALLES !!! 
 
Je kunt bijvoorbeeld een varken laten praten, en hem daarbij ook nog dingen laten zeggen die je zelf niet 
zou zeggen. Er zijn heel veel dingen die gek zijn om in het echt te zeggen terwijl het in een boek soms 
misschien juist interessant is. 
 
 
In dit lesonderdeel maken de kinderen kennis met het verschil tussen echt en nep. Dit gebeurt aan de hand 
van het zelfgemaakte kunstwerken, en een dialoog.  Door het knippen, plakken en buikspreken draagt deze 
les bij aan het ontwikkelen van een verfijnde motoriek. 
 
Voordat de kinderen het beeldmateriaal gaan maken, worden de mogelijke interviewvragen klassikaal 
besproken.  
Tijdens het knippen, vouwen en plakken kunnen de leerlingen al een beetje gaan fantaseren. Geef bij 
‘leerkracht instructie’ tips welke vragen er in het gesprek gesteld kunnen worden.  
 
LET OP: Verklap nog niet wat voor een antwoorden het varken gaat geven!!! Dat is helemaal aan de 
kinderen.  
 
Muziek suggestie: Klein orkest “Raar is leuk” 
 
Startvraag 
 
Heeft iedereen materiaal en gereedschap?  
Kan iedereen de vouw instructie goed volgen? 



Wie heeft er zin om aan de slag te gaan? 
 
 
 
Beeld 
[filmpje van de vouw instructie] en vouw-instructie-blad (printout) en hulpblad interview 
 
Leerkracht Instructie 

● Zorg dat er voldoende uitgeprinte knipvellen, scharen, plakband en eventueel kleurtjes aanwezig 
zijn. 

● Print per tafelgroepje ook een vouwinstructie op presenteer die op het digibord.  
● Laat daarnaast ook het vouw-instructie-filmpje zien. Dit filmpje kun je pauzeren, en laten 

doorspelen omdat het een aantal keer zal herhalen.  
● Laat de kinderen een varken het printblad uitknippen en de stappen of instructievideo te volgen.  
● Vervolgens kunnen leerlingen gaan proberen om het varken te laten praten. 
● Door middel van het interview-blad, of het taalschrift, kunnen leerlingen met het interview 

beginnen. Indien mogelijk kan men in duo’s of groepjes werken. 
 

● Je kunt  kinderen een aantal zinnen van het interview voor de klas laten voordragen. Dat kan 
individueel, of met een interviewer, en een varken. 

● Geef een linkje of printbladen mee voor thuis. 
 
Nagesprek:  
Wie heeft een varken rare dingen horen zeggen? Waarom vind je dat raar? Zou jij een boek kopen waarin 
een varken voorkomt die dat zegt? Denk je dat er mensen zijn die het boek juist (wel/niet) zouden willen 
kopen? 
Weet iemand hoe het heet als men een boek, of sommige zinnen gaat verbieden?  
Mag je in Nederland boeken verbieden? We noemen dat persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. 
Fantasie blijft fantasie, en het is niet echt…. Maar je mag er altijd van vinden wat je vindt. 
 
Opdracht 
Stappen 
 
(Stap 1 
Kleur het schotelvarken) 
 
Stap 1 
Knip het knipvel aan de buitenkant uit. Zie kniplijn. Verwar de kniplijn NIET met de vouwlijn. 
Stap 2 
Vouw het schotelvarken volgens het filmpje of het vouwblad. (Misschien herken je deze vouwen van een 
spel) 
Stap 3 
Plak de neus en de kin van het schotelvarken dicht met plakband, zodat het schotelvarken kan gaan 
praten. 
Stap 4 
 Als je schotelvarken al lekker kan kletsen kun je het gaan interviewen. Wat zal het varken voor 
antwoorden gaan geven? 



Stap 5 
 Als het interview af is en goed is opgeschreven is kun je misschien een voordracht geven. 
Stap 6 
 Jouw schotelvarken is uniek en zegt waarschijnlijk niet hetzelfde als het schotelvarken van Kalle. Probeer 
de styling van jouw varken een beetje aan te laten sluiten op het karakter dat jouw varken heeft. Je kunt 
het verven, kleuren of beplakken.  
 
Afsluiting 
 


