> OPDRACHTEN FATA MORGANA
www.sfeeropschool.be

Kies 5 opdrachten uit deze lijst of bedenk zelf nieuwe dingen. Nog leuker wordt het als je alle opdrachten in
hetzelfde thema inkleedt.
1. De hele school met een henna-tatoeage op hand of arm. 1 klas heeft de taak om die tatoeages te zetten.
2. Elke leerling moet fan worden van de school op facebook en een reactie posten bij het Fata Morganaevent.
3. 5 waterraketten maken die tot boven de schoolgebouwen uit vliegen. Er mag geprobeerd worden op
voorhand, de lancering is op vrijdag.
4. Een dans aanleren aan de hele school en allemaal op hetzelfde moment dansen. 1 klas heeft de taak om
die dans te bedenken en aan te leren.
5. Een koekjestaart maken die zo lang is als alle directieleden samen (bv. 5m34). Iedereen die wil kan er
tijdens de pauzes aan meewerken in de refter.
6. Een macraméslinger maken die over de breedte van de hele speelplaats hangt. Iedereen die wil kan een
stukje macramé maken en dat wordt aan elkaar vast gemaakt.
7. 20 verschillende leerlingen moeten de bel luiden door langs een touwladder naar boven te klimmen (zoals
de evenwichtsladder op de kermis). Je maakt zelf zo’n constructie.
8. Een fotowall maken van elke leerling van de school. 1 klas speelt fotograaf en verzamelt elke leerling
apart voor de camera voor een grappige foto. Alle foto’s moeten worden afgeprint (meerdere per vel) en
opgehangen in de gangen als één slinger.
9. Een maquette bouwen van de school met legoblokjes. Elke leerling brengt van thuis een aantal
legoblokjes mee, die nadien terug meegenomen kunnen worden naar huis (of geschonken aan een
opvangcentrum?). Iedereen die wil kan meebouwen tijdens de pauzes.
10. Het wereldrecord kringzitten verbreken. De leerlingen vormen per graad een grote kring. Ze gaan dicht
tegen elkaar staan en maken een treintje. Als iedereen nu nog dichter bij elkaar gaat staan, kan je straks op
het signaal allemaal op elkaar schoot gaan zitten zonder te vallen.
TIP:
Zoek voor elke opdracht op voorhand enkele ‘trekkers’: leerlingen of leerkrachten die daar goed in zijn. Zij
kunnen dan aangesproken worden voor die opdracht.

