Dag iedereen,

Voor de leerlingen die geen les kunnen volgen in de academie, sturen
we online leuke opdrachtjes om thuis zelf uit te werken. Deze week:

Stapels potten in kleuren en vormen
Wat we nodig hebben voor de opdracht:
Een blad papier, een staafje houtskool (of potlood), kleurkrijtjes (of
waterverf of kleurpotloden of kleurstiften), een kneedgom (voor het
krijt). Als je geen kneedgom hebt, kan je die zelf maken: maak van
het zachte kruim van een sneetje brood (wit lukt het best) een
bolletje door het in je handen te kneden. Daarmee kan je makkelijk
krijt en houtskool wegvegen. Niet om op te eten, hé!
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Ook nog:
Allerlei ronde potjes en slakommen, deksels van plastieken potten
in verschillende formaten.

Daarmee maak je stapelingen van verschillende hoogtes. Schik ze op
een (kleurrijk) tafelkleedje. ( je kan ook deze foto gebruiken)

Nu kunnen we aan het werk:
Hebben jullie gemerkt dat de potjes, als je ze in de lengte in twee
verdeelt, twee gelijke helften hebben? (blauwe lijntjes)
We tekenen een verticale lijn op het blad. Zo kunnen we de potjes
mooi tekenen zodat de beide kanten hetzelfde zijn. We beginnen met
de onderste pot van een stapeltje. Eerst de ene helft tot tegen de
middellijn en dan de andere helft in spiegelbeeld.

Let goed op de schuine kant van de potten: worden ze smaller naar
boven of net breder? Zo teken je de stapel verder tot aan de top.

Met je kneedgom kan je nu de hulplijn wegvegen.

Geef de potjes mooie kleuren met je krijt of andere materialen. Als
je met krijt kleurt, wrijf je het poeder met je vinger in rondjes op je
blad.

Zie je ook de schaduw bij sommige potjes? Als je over je kleur een
beetje houtskool kleurt en je wrijft krijt en houtskool een beetje in
elkaar, krijg je mooie schaduwen. Glans geef je weer door, over je
kleur, een beetje wit krijt te kleuren.
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Je kan de vlekjes van het krijt rond je potjes wegwerken door met
een krijtje, dat je plat gebruikt, je achtergrond een mooie kleur te
geven. Vergeet het tafelkleedje niet!

Het wordt vast een mooi werkje!

Veel plezier!

Vriendelijke groeten,
An-Sofie, Simon, Geertrui, Frank, Juan, Roos, Charlotte, Kristof, Dries,
Céline, Reinhardt en Rosa.

