Kunst verzamelen – groep 1 t/m 8

Wat heb je nodig?
 Geprinte bingokaart
 Vleestang
 Tasje of zakje
 Liniaal
 Telefoon of fototoestel

Even buiten wandelen is lekker en gezond en door
onderweg allerlei voorwerpen te zoeken met behulp
van een bingokaart, wordt zo’n wandelingetje extra
leuk.
Voorbereiding
Zoek in de keuken een vleestang en een tasje of
zakje. Print de bingokaart uit en ga naar buiten.

Aan de slag
Zoek alle voorwerpen van de bingokaart en stop deze in je tasje. Gebruik hiervoor
natuurlijk de vleestang om ze op te pakken.
Maak binnen een compositie van jouw gevonden voorwerpen. Dat betekent dat je een
kunstwerk maakt en daarbij nadenkt over de manier waarop je de voorwerpen neerzet
of aan elkaar maakt. Probeer alle voorwerpen te gebruiken, maar kijk wel even of het
stuk afval niet heel vies is.
Maak er dan een foto van en bewaar deze goed. Nu ga je voor een klasgenoot
opschrijven hoe jouw compositie eruit ziet. Bijvoorbeeld: de tak ligt in het midden. De
dennenappel ligt er links van. Onder de dennenappel ligt een stuk papier. Op het papier ligt
ook het blauwe voorwerp. Schrijf alles zo duidelijk mogelijk op want op basis van jouw
beschrijving gaat jouw klasgenoot ook deze compositie maken en andersom. Jij krijgt
een beschrijving van hem of haar.
Met behulp van de beschrijving maken jullie allebei een nieuwe compositie. Ook hier
maak je een foto van. Stuur deze foto naar elkaar op en vergelijk de foto’s. Zijn de
composities hetzelfde?
TIP

TIP

De onderbouw kan de
gevonden materialen
ordenen op grootte. Of
er letters mee maken.

De bovenbouw kan als
extra opdracht de
compositie maken op
basis van een
kunststroming.

Bingokaart

Een tak van 30
centimeter

Iets blauws

Afval zo groot als
jouw schoen

Een steen

5 grassprietjes

Papier zo groot als
je hand

Een dennenappel

Iets ronds

