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Opdracht

Vreemde en rare vogels (2) in stukken verdelen

Omschrijving opdracht

Dit is de tweede opdracht in een reeks van 6 opdrachten.
Je gaat over een periode van 6 weken een “kunst” werk maken.
Tijdens het proces van het maken ga je verschillende tussenopdrachten
uitvoeren. Daarnaast krijg je ook nog een inspiratie les kunstbeschouwing
van meneer Aart.
Bij iedere tussenopdracht horen ook vragen, die je tijdens de lessen gesteld
worden. Of die je als (thuis) opdracht zelf moet uitvoeren.
Er zijn leerlingen die de vragen via Flipgrid gaan beantwoorden en er zijn
leerlingen die de vragen op een papieren werkblad krijgen.

Cultuur
Beeldend

Deelopdracht 2: Vogels in stukken verdelen
Je gaat eerst de 4 gekozen vogels uitknippen, zodat de achtergrond weg is.
Daarna ga je elke vogel verknippen waarbij je zelf moet kiezen hoe. Dit kan
op 3 manieren:
• Op basis van dezelfde lichaamsdelen
• Op basis van kleuren
• Op basis van geometrische vormen (driehoek, rechthoek, cirkel,..)
Je moet voor alle 4 de vogels dezelfde methode (1, 2 of 3) gebruiken. Dus
denk goed na voordat je begint met knippen.
Via Flipgrid:
1. Op school (in de SelfieReflectieBox) mag je de volgende opdracht
uitvoeren:
a. Open Flipgrid op je smartphone en login met je
persoonlijke QRcode
b. Ga naar de opdracht “Vogels verdelen in stukken” en
voer de opdracht uit

Niet via Flipgrid, zie volgende pagina

www.selfierefelctie.com
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Werkblad

Je hebt je 4 gekozen vogels moeten verdelen in stukken. Beantwoord nu de
volgende vragen:

Welke methode heb je
gekozen voor het verdelen
van de vogels in stukken?

Als je nu het resultaat ziet van
je keuze, ben je dan tevreden
of had je het anders willen
doen?

Leg uit wat volgens jou de
reden is om deze opdracht op
deze manier te moeten
uitvoeren?

Wat vind je daarvan?

Wat verwacht je wat je hierna
met de stukken gaat doen?

www.selfierefelctie.com
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