
BEESTENBOEL



FILMS

FILMS
1. Tiger

2. Fruits of the clouds

3. Octopus

4. Kuap

5. Fred and Anabel

6. The little bird and the caterpillar

THEMA’S
• Dieren

• Vriendschap

• Liefde

• Humor

• Avontuur

WAAROM DEZE FILM?
Deze verschillende korte films hebben allen een ding 

gemeen namelijk: Het beest in de hoofdrol! 

De verschillende animaties zijn prachtig gemaakt met 

verschillende animatie technieken en vertellen ieder een 

uniek, grappig en soms ontroerend verhaal.  

KERNDOELEN
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis 

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. 

Dit doen we door kinderen in aanraking te laten komen 

met een evenwichtig aanbod aan bijzondere films en 

bijbehorende opdrachten.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die 

in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit 

de perspectievenlandschap, wonen, werken, bestuur, 

verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en 

levensbeschouwing. 

Het bekijken van een Cinekid film opent nieuwe 

werelden en breektgrenzen.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoor-

delen in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met argumenten te 

reageren. 

Na afloop vanhet filmbezoek is er aandacht voor 

reflectie. Na de vertoning zelf, in filmzalen, of met 

behulpvan lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor 

aansluiting op de kerndoelen Nederlandse taal, dieook 

weer een samenhang hebben met mediawijsheid’ . Daa-

rbij gaat het over zichzelf informeren, feiten en menin-

gen onderscheiden’ en . deelnemen aan discussie’.



1. TIGER

Regisseur: Karim Saleh

Land: Duitsland 

Jaar: 2016 

Lengte: 4:03 min.

Leeftijd: 3+ 

Taal: Wordt niet in gesproken

SAMENVATTING VAN DE FILM
De tijger op het bordje eten komt tot leven! 

Maar heeft hij wel tafelmanieren? 

2. FRUITS OF THE CLOUDS

Regisseur: Kateřina Karhánková

Land: Tsjechië

Jaar: 2017 

Lengte: 10:00 min. 

Leeftijd: 6+ 

Taal: Wordt niet in gesproken. 

SAMENVATTING VAN DE FILM
Een groepje harige beestjes leeft samen op een open 

plek in het donkere bos. Zij voeden zich met zaden die 

bij het raken van de grond veranderen in glanzend fruit. 

Een beestje is nieuwsgierig waar deze zaden vandaan 

komen en gaat op avontuur in het donkere bos, buiten 

zijn veilige open plek. 



3. OCTOPUS

Regisseur: Julia Ocker

Land: Duitsland 

Jaar: 2015 

Lengte: 3:48 min.

Leeftijd: Alle leeftijden 

Taal: Wordt niet in gesproken.

SAMENVATTING VAN DE FILM
De tentakels van de octopus zijn druk in de weer met 

het bakken van een heerlijk maaltje. Er is alleen een 

eigenwijze tentakel die niet helemaal mee wilt werken 

met de rest.. Ojee hoe zal het eten nu smaken? 

4. KUAP

Regisseur: Nils Hedinger

Land: Zwitserland 

Jaar: 2018 

Lengte: 7:38 min. 

Leeftijd: Alle leeftijden 

Taal: Wordt niet in gesproken 

SAMENVATTING VAN DE FILM
Een kikkervisje wordt maar geen grote kikker. Hij blijft 

achter in de vijver maar ontdekt wel een hoop nieuwe 

dingen om hem heen. Gelukkig wordt het weer lente.. 

zal hij nu een echte kikker worden? 



5. FRED AND ANABEL

Regisseur: Ralf Kukula

Land: Duitsland 

Jaar: 2014 

Lengte: 8 min.

Leeftijd: 4+ 

Taal: Wordt niet in gesproken

SAMENVATTING VAN DE FILM
Fred de kat en Anabel de gans zijn onafscheidelijke 

vrienden. In de herfst is het tijd voor Anabel om naar 

het zuiden te vliegen. Fred mist zijn vriend heel erg. 

Maar gelukkig komt de lente er weer aan en zullen de 

vrienden elkaar weer snel zien!

6. THE LITTLE BIRD AND THE CATERPILLAR

Regisseur: Lena von Dohren

Land: Zwitserland 

Jaar: 2017 

Lengte: 4 min. 

Leeftijd: 4+ 

Taal: Wordt niet in gesproken 

SAMENVATTING VAN DE FILM
Het vogeltje heeft veel rust en stilte hoog in zijn boom, 

tenminste totdat er een onverwachte gast opduikt. De 

rups is dol op het verslinden van de groene bladeren 

die de kleine vogel zo zacht heeft verzorgd. Het vogeltje 

probeert de rups tegen te houden maar tijdens deze 

krachtmeting merken de twee niet op dat iemand 

anders hard op de hielen zit.. 



DOEN
Vreemde vogels.

Nodig:

• Kies een of twee verschillende dieren van de stapel.

• Een gekleurd A3 vel

• Lijm

• Potloden

• Stiften

• Extra versiersels (glitters, veertjes etc.)

NA HET KIJKEN

In de korte films die je gezien hebt zitten allemaal ver-

schillende beesten. Stel je eens voor als we alle beesten 

door elkaar zouden schudden. Wat voor grappige 

beesten zouden er dan ontstaan?

Creëer jouw eigen fantasiebeest.

Kies uit de verschillende dieren een voor of achterkant. 

Het is de bedoeling dat je een kop of kont gebruikt van 

een dier en er zelf een kop of kont aantekent.  Wat voor 

gekke combinaties kan jij maken? Het is juist leuk als 

het niet klopt. Probeer maar wat uit. Wellicht geef jij de 

rups een paardenstaart of vliegt de bij rond met 

octopus tentakels! Alles kan.

Knip je dier uit en knip hem door het midden. Gebruik 

de voor of achterkant  en plak deze op een gekleurd A3 

vel. Nu ga je aan de slag met het creëren van jouw eigen 

unieke fantasiebeest . Wat voor voor of achterkant geef 

je jouw dier? Geef je dier ook mooie kleuren met de 

potloden en stiften. Misschien zijn er ook andere versi-

ersels waar je jouw beest mee kan afmaken.

Zie hier een koe met vleugels!

Hoe heet jouw zeldzame beest? Geef jouw beest een 

eigen coole, lieve of spannende naam. Van jouw beest is 

er echt maar een op de wereld! 

EXTRA’S 
Wil je zien hoe de film Kuap gemaakt is? 

Op deze leuke Kuap website kom je er zeker achter! 

http://www.kuap.ch/
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