DE WONDERFIETS; EEN BEELDENDE LES VOOR DE BOVENBOUW
Het boekje Fiets, van Charlotte Dematons, is een
voorbeeld van een prentenboek dat ook nog geschikt is
voor een bovenbouwgroep als aanleiding voor een
beeldende les over fietsen. Alle in Nederland bekende
fietsvariaties ‘fietsen’ in het getekende verhaal voorbij.
Er zijn nog veel meer soorten fietsen te bedenken.
Deze les bestaat uit twee opeenvolgende lessen.
Beschouwen
Laat de kinderen ter introductie in 5 of 10 minuten een
fiets uit hun hoofd schetsen. Daarna wordt er een fiets
in de klas gehaald en goed vergeleken of de tekening
‘klopt’. De Italiaanse kunstenaar en professor Gianlucca
Gimini heeft in zijn project Velocipedia deze opdracht
aan heel veel mensen gegeven. Vervolgens heeft hij de
tekeningen gebouwd in echte fietsen, zie
http://www.gianlucagimini.it/prototypes/velocipedia.html
Bekijk samen met de leerlingen de gemaakte tekeningen van een fiets. Haal een echte fiets
in de klas en kijk wat er van de tekening klopt. Zou de getekende fiets echt kunnen werken?
Wat ontbreekt er?
Opdracht 1
Kun jij met houtskool een fiets in de klas
natekenen, waarbij je goed let op de vorm
en verhoudingen.
Nodig
 Tekenpapier (mag courantdruk
zijn)
 Houtskool
 Fixatief (of een bus goedkope
haarlak)
Beschouwen
Laat de leerlingen bijzondere fietsen op internet opzoeken. Dit kan door als zoekterm
‘bizarre fietsen’ in te voeren. Verzamel de afbeeldingen in de klas en bekijk ze samen.
Bekijk wat er precies anders is aan de gevonden fietsen. Is de fiets vooral humoristisch
bedoeld of ook functioneel?

Opdracht 2
Kun jij met fineliners en stiften een nieuw soort fiets ontwerpen die ‘uitblinkt’ in kleur?

Nodig
 Kaartjes met bijzondere karaktereigenschappen van een fiets (zelfbedacht of de
kaartjes onder aan de pagina)
 Tekenpapier
 H-potloden
 Gekleurde fineliners/ gekleurde stiften
Stappen
1. Kies een kaartje met een ‘eigenschap’ van je nieuw te ontwerpen fiets.
2. Teken heel dun met potlood een ontwerp voor een nieuwe fiets. Gebruik als basis
elementen van je eerder getekende normale fiets. Laat alle potloodlijnen eerst staan.
3. Teken met fineliner de contouren van je fiets.
4. Kleur de fiets in passende kleuren. Je kunt met kleur details verder uitwerken.
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