DE VLIEGENDE SCHROOTHOOP; EEN BEELDENDE LES VOOR DE MIDDENBOUW
Verschillende prentenboeken over voertuigen kunnen
aanleiding zijn om met de kinderen voertuigen te maken.
Een voorbeeld is het kinderboekenweekgeschenkboek Andre
het astronautje. In dit boekje is een door Natascha Stenvert
getekende raket te zien. Bij het boek zijn lessuggesties
bedacht waaronder het maken van een raket, een rood wit
gestreepte raket. Ontzettend leuk om te maken, alleen wil ik
graag in mijn beeldende lessen meer gevarieerde en eigen
resultaten. Dat kan door veel visueel materiaal (prenten,
foto’s, voorwerpen) ter inspiratie te beschouwen en door
verschillend materiaal aan te bieden waaruit kinderen steeds
moeten kiezen; divers kosteloos materiaal in verschillende
kleuren en vormen.
Er zijn veel kunstenaars die beeldend werk maken door
bestaande materialen te verzamelen en samen te voegen in
een collage (plat) of assemblage (ruimtelijk). Het is leuk en
leerzaam om voertuigjes te maken van kosteloos materiaal.
In het volgende lesidee is het mooi technische materialen te verzamelen uit een
werkplaats of oud schroot. Hiermee kunnen de kinderen een voertuig samenstellen door
goed naar vormen en kleuren te kijken.
Beschouwen
Bekijk samen met de kinderen prenten over verschillende
normale, maar ook bizarre voertuigen en praat over hoe deze
eruit zien. Wat zou het voertuig ‘ kunnen’ denk je? Waaraan
kun je dat zien? Wat voor vormen kun je herkennen? Zijn de
vormen en kleuren ter versiering of hebben ze een duidelijke
bedoeling? Wat kun je er nog meer over vertellen?
Opdracht
Kun jij samen met een andere leerling een fantastisch
voertuig samenstellen (compositie) uit de volgende
materialen?
Nodig
 materiaal uit een werkplaats zoals spijkers, bouten,
schroeven, tangen, sleutels, fietsonderdelen
 stukjes metaal afval/ schroot
 gekleurd papier
 fototoestel/ tablet

Stappen
1.
2.
3.

4.
5.

Kies een voertuig dat jullie leuk vinden om te maken als basis.
Kies verschillende materialen.
Leg de materialen op een vel gekleurd papier in de vorm van het voertuig.
Gebruik verschillende vormen en schuif zo dat de vormen goed passen.
Schroom niet om materialen bijvoorbeeld een schaar of puntenslijper, uit de
klas toe te voegen.
Maak een foto van jullie ‘legsel’ met een tablet.
Bewerk de foto door tekst en tekeningetjes toe te voegen.
Of… print de foto uit op A4 en teken er met fineliners tekst en tekeningen op.

Tip
Een variatie is het maken van een stop motion. Omdat je kunt blijven schuiven, kun je
het voertuig laten bewegen, laten oplossen of veranderen en er kan een verhaaltje
uitgewerkt worden.

