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Naam Leerling:

Opdracht

Vreemde en rare vogels (4)

Omschrijving opdracht

Dit is de vierde 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 4: Schilderij maken
Voordat je kunt gaan schilderen beantwoord je eerst de vragen.
Tijdens de schilderlessen krijg je ondersteuning van je leerkracht en Aart
m.b.t. tips en trics en/of materiaal en gereedschap.
Via Flipgrid:
1. Op school (in de SelfieReflectieBox) mag je de volgende opdracht
uitvoeren:
a. Neem je collages mee naar de SelfieReflectieBox
b. Open Flipgrid op je smartphone en login met je
persoonlijke QRcode
c. Ga naar de opdracht “Schilderen voorbereiding” en voer
de opdracht uit
d. Pas daarna mag je beginnen met schilderen

Niet via Flipgrid, zie volgende pagina

www.selfierefelctie.com
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Werkblad

Je hebt nu 2 collages gemaakt. Ook kreeg je plaatjes te zien tijdens een les
kunstbeschouwing.
Ook heb je aangeven wat je in deze vervolgopdracht anders zou willen
doen.
Ter voorbereiding beantwoord je eerst onderstaande vragen.

Leg uit wat jouw vogel een
rare/vreemde vogel moet
gaan maken.
(Gebruik beeldende termen
om je verhaal te
ondersteunen)
Leg uit wat je van plan bent te
gaan doen
(Gebruik de collage,
beeldmateriaal, of werkwijze
van kunstenaar om je verhaal
te ondersteunen)
• Hoe wil je het gaan
aanpakken?
• Welke kleuren,
compositie, etc. In de
stijl van kunstenaar?
• Of heb je een eigen
verhaal?
Welke materialen heb je
nodig, kleuren verf, kwasten,
of andere materialen?

www.selfierefelctie.com
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