
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis  

met een Chinees nachtlampje.
* Leren ze over China.
* Maken ze een lampion.
* Leren ze in het Chinees tot 10 tellen.
*  Leren ze een  simpele  

meditatieoefening

Wat? Nachtlampje in de 
vorm van een kat
Wanneer? 1770 (dus 
ongeveer 250 jaar oud)
Waar? Het lampje komt 
uit China en staat in het 
Rijksmuseum van vogels.
Weetje? De kat was een 
lampje voor kinderen die 
bang waren in het donker 

Chinees nachtlampje
 

In deze aflevering ontmoeten Pim en Pom een andere kat: 
het is een Chinees nachtlampje voor kinderen die niet willen 
gaan slapen! Kunnen Pim en Pom zelf nog wel slapen als ze 

het lampje zo spannend vinden?

Voorbereiding
*  Print de bijgeleverde afbeelding  

van het lampje uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.

Materialen
(optioneel)

*  Gekleurd A4-papier. 
*  Strook gekleurd papier.
*  Lijm.
*  Schaar.
*  Knutselmateriaal (opdracht 6).

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Kunstkat
Bekijk samen de afbeelding van het Chinese nachtlampje op het 
digibord of op print. Wat zie je? Waar zou het voor gebruikt zijn? 
Vind je het mooi? Is het oud? Wat stelt het voor? Wat valt op?

(Niets is goed of fout: laat de kinderen zelf kijken en probeer 
ze zo min mogelijk te sturen.) 

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Nachtkat
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 20 – Chinees nachtlampje. Info: In deze aflevering 
maken de katten kennis met een andere kat. Maar die lijkt 
helemaal niet op Pim en Pom. Zeker niet in het donker…

Kijkvraag vooraf: Waar is de kat van gemaakt? En wat is dat?
(Het antwoord is: porselein. Dat is een materiaal van een bijzonder 
soort klei, waarvan veel servies en beeldjes worden gemaakt.)

Opdracht 3a: Praten in de klas (duur: 5 minuten)
Bang in het donker?
In het filmpje zijn Pim en Pom een beetje bang van het lampje in 
de vorm van een kat. Maar het nachtlampje was er juist voor 
kinderen die bang waren in het donker. Als je het beeldje over 
een kaarsje zette, kwam er licht uit zijn ogen.

(vragen aan de kinderen)
Ben jij weleens bang in het donker? Waarom?
Wat doe je als je niet kunt slapen? Helpt dat?
Helpt een nachtlampje als je niet kunt slapen of bang bent? Waarom?
Wat vind je juist leuker in het donker?
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Opdracht 5: Doen in de klas (duur: 10-15 minuten)
Licht in het donker
Lampionnen zijn eigenlijk ook een soort nachtlampjes. Ze brengen 
licht in het donker. In China vind je heel veel lampionnen. Kun jij een 
mooie lampion knutselen? 
(Opdracht: Pak een gekleurd A4-papier. Vouw het in de breedte 
dubbel en maak de vouw scherp. Vouw aan de bovenkant een rand 
van 2 centimeter terug. Knip nu het papier in stroken van ongeveer 
1 centimeter in, tot de vouw. Vouw het papier terug open. Maak de 
uiteinden van het papier met lijm aan elkaar vast (of gebruik de 
nietmachine). Nu heb je al een mooie lampion. Maak er een handvat aan, 
in een andere kleur papier. En als je wilt, kun je er een lampje in doen! 

Opdracht 6: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, wisselend bij elke les
Een lijst erom!
Elk kunstwerk verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig en mooi 
kunt ophangen. Maken jullie een mooie lijst bij de afbeelding van het 
nachtlampje? Misschien kun je die versieren met kattenoogjes. Of je 
maakt ’m rood, de kleur van de Chinese vlag. Of je kunt er, als je 
dat al durft, Chinese cijfers op tekenen. Kies maar!

Plaats het kunstwerk dan in je lijst en hang het op in de 
klas. Het twintigste kunstwerk hangt nu in je museum!
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Opdracht 4: Doen in de klas 
(duur: 15 minuten)
Chinees tellen 
Het nachtlampje komt uit 
China. Kijk eens op de wereld-
kaart. Weet jij waar China ligt? 
Waar denk je aan als je aan 
China denkt? 
In China spreken mensen 
allerlei Chinese talen. De 
bekendste (en ‘officiële’) taal 
van het land is Mandarijn. Ja, 
net als het fruit. Die taal heeft 
geen letters, maar karakters. 
Elk karakter is een woord, of 
een deel van een woord. Ook 
de cijfers schrijven ze in China 
anders. Oefen maar eens met 
tellen in deze bijzondere taal!
(Open op het digibord de 
bijlage bij deze les, met de 
Chinese cijfers 1 tot en met 10. 
Als je het bijbehorende 
audio-bestand opent, hoor je 
hoe je deze cijfers uitspreekt. 
Doe maar eens mee!) 

LIJM

1 2 3 4

5 6 7 8

Opdracht 3b: Doen in de klas (duur: 5 minuten)
Rustig en zen
Kun je soms niet zo goed in slaap vallen? Ben je nog te veel aan 
het nadenken of ben je nog druk in je hoofd? Deze oefening kan 
helpen: Doe je ogen dicht. Adem 4 langzame tellen in door je neus. 
Adem daarna 4 tellen lang door je neus weer uit. Probeer het maar 
eens 10 keer! Voel je je anders? Dit kun je ’s avonds ook in bed doen.

https://pimenpominhetmuseumtvserie.nl/2021_12_12_20_56_22.mp3
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Bijlage voor docent bij opdracht 4
(Chinees karakter, cijfer met Chinese uitspraak)

1 
YĪ

(Spreek uit als 
(hoge, vlakke) ie)

2 
ÈR

(Spreek uit als 
(bozige) ar, met 

Engelse r)

3 
SĀN

(Spreek uit als 
(hoge, vlakke) 

saan)

4
SÌ

(Spreek uit als (bo-
zige) se)

5
WÛ 

(Spreek uit als 
(zangerige) woe)

6
LIÙ

(Spreek uit als (bozi-
ge) lijoo)

7
QĪ

(Spreek uit als 
(hoge, vlakke tsjie)

8
BĀ

(Spreek uit als 
(hoge, vlakke) baa)

9
JIÛ 

(Spreek uit als (zan-
gerige) zjio)

10
SHÍ

(Spreek uit als (vra-
gende) sje)
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Bijlage voor leerlingen bij opdracht 4

1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10 


