
  

 SUPERHELD 
 De échte held ben je zelf! 
 
  Bedenk en maak je eigen ultieme SUPERHELD! Dat deze waarschijnlijk een 

rode cape heeft, vuur spuuwt en supersterk is gelooftl iedereen wel. Maar wat 
maakt een SUPERHELD  nou zo bijzonder? Helpt hij of zij andere mensen? 
Bedenkt de SUPERHELD  oplossingen voor alle problemen? Kan een 
SUPERHELD de lessen leuker maken, supergoed sporten of het pesten 
stoppen? Wie is de SUPERHELD eigenlijk? Een creatie uit een stripboek? 
Een strijder uit een film of misschien wel ´zomaar´ iemand om ons heen? Hoe 
heet zo iemand eigenlijk? De echte SUPERHELD ben je zelf! Durf je de 
uitdaging aan?  

 
  Schrijf om te beginnen eens op waar je bij een superheld zoal aan moet 

denken. Een cape? Spierballen? Als je dat moeilijk vind zoek je even plaatjes 
van een superheld die je al kent. Batman? Max Verstappen? André Kuipers? 
Een lego poppetje? Denk aan hoe je superheld er uit ziet. Maar denk ook wat 
deze zoal moet kunnen! Onder water zwemmen? Dieren redden? Coole 
taarten bakken? Tot slot bedenk je wat jouw superheld allemaal nodig heeft? 
Bliksem? Grote oren? Een zwaard of trampoline? Alles wat je bedenkt is goed. 
Zeker ook de mafste en coolste combinaties!  

 
 Zoek in een oud tijdschrift vier (4!) personen en/of een dier. Knip deze uit. 

Vervolgens ga je ieder figuur verknippen. Benen mogen los. Een hoofd mag er 
af of een staart mag los, net als de achterkant van een bovenlijf of de snavel 
en oren. Leg al deze losse onderdelen bij elkaar op een vel gekleurd papier. 
Let op: je gaat nog niets plakken! Je schuif en puzzelt een bijzonder 
fantasiefiguur bij elkaar. Pas daarna ga je plakken en bedenk je wat je nog 
nodig hebt. Zijn dat vleugels? Ga daar naar op zoek in die tijdschriften. Zijn dat 
rupsbanden? Teken ze er gerust zelf bij! Wolken, water of waspoeder nodig? 
Ga op zoek naar spul dat er op lijkt of SCHRIJF het er gewoon bij! JE KUNT 
NIETS FOUT DOEN! Het is jouw ontwerp!       



 
 
 
 Je kunt zoal gebruiken karton, papier, tape, oliepastels, stickerresten, plastic, 

oude tijdschriften, stiften of kleurpotloden en weet wat je thuis nog kunt en 
mag gebruiken   

  
  Schaar en lijm – liefst een plakstift.  
 
 Vergeet niet jouw SUPERHELD nog een coole SUPERnaam te geven!!  


