Aan alle leerlingen van de 1ste graad

Beste leerlingen,
Hieronder vind je een nieuwe creatieve opdracht. Het is zeker geen verplichting, maar het
kan een leuke aanvulling zijn.
Wat houdt het in? Wij geven jullie een aanzet, aan jullie om hier iets unieks mee te doen!
Maakte je een foto/tekening/collage/... ? Maak er een foto van en stuur deze door naar
foto@sabkzottegem.be

Opdracht van deze week? Bob maakt kunst
Als inleiding voor de opdracht kan je luisteren naar het verhaal van Bob. Hij heeft spillepoten
en wordt er verdrietig van. Hoe kan hij dat oplossen?
“Bob maakt kunst” - Marion Deuchars
https://youtu.be/VNyP3Pfywuc

Voor de opdracht hebben we nodig:
●

twee (teken)bladeren, waarvan
eventueel één gekleurd blad

●

potlood

●

teken- of schildermateriaal naar
keuze (kleurpotloden, stiften,
waterverf, …)

●

schaar

●

lijmstift

1. Op het eerste tekenblad maken we een abstracte tekening. Bij abstracte kunst kun je
niet zien wat het voorstelt. Het gaat meer over wat de kunstenaar voelt of denkt.
Geen herkenbare beelden zoals landschappen, dieren, portretten, …
Om wat inspiratie op te doen vind je hieronder voorbeelden van abstracte
kunstwerken (die ook voorkomen in het verhaal van Bob). Bedenk gerust zelf een
abstracte tekening.

Henri Matisse

Jackson Pollock

Piet Mondriaan

Je kan de tekening eerst in potlood maken en nadien inkleuren. Eventueel kan je met
zwarte stift nog wat details aanbrengen.

2. Op het tweede (gekleurde) tekenblad tekenen we de omtrek van een dier naar keuze.
We hebben enkel de rand rondom rond nodig, dus details hoef je niet toe te voegen.

3. Knip het dier uit. Let op, we hebben niet het dier zelf nodig, maar wel de rand errond.
Een trucje om het dier makkelijk uit te knippen: vouw je blad in twee en geef een
knipje in de buik van je dier.

4.

Kleef de restvorm (=de rand rondom je dier) op je abstracte tekening. Wrijf lijm aan
de kant van je potloodlijnen.

Veel plezier!
Vriendelijke groeten, An-Sofie, Simon, Geertrui, Frank, Juan, Roos, Charlotte, Kristof
en Rosa

