INSECT
Gecombineerde opdracht tekenen/handvaardigheid

BEELDENDE PROBLEEMSTELLING
Maak een zwart-wittekening van een insect. Doe dit aan de hand van door jou verzameld
beeldmateriaal en gemaakte schetsen. Laat je bij deze opdracht leiden door de ritmische
mogelijkheden van punt en lijn. Door variërende dikte en plaatsing van streepjes en punten ontstaan
stroken en structuren met vlakke en ruimtelijke werking.
Gebruik het beeldmateriaal en de schetsen tevens als uitgangspunt voor een ruimtelijk werkstuk in de
handvaardigheidles. Hier maak je van draad, gaas en krantenpapier eveneens een insect.

KUNST KIJKEN
Bekijk afbeeldingen van insecten in boeken, tijdschriften en naslagwerken of via internet.

DOELSTELLINGEN
-

De leerling kan het onderwerp op persoonlijke wijze verbeelden.
De leerling kan het thema zowel twee- als driedimensionaal weergeven.
De leerling kan vorm- en beeldelementen juist toepassen.
Een juist gebruik maken van materialen en gereedschappen.
Een juist toepassen van de technieken.
Een goede tijdsplanning en plan van aanpak maken.
De leerling kan het eigen werk evalueren.

LEERINHOUD
Materiaal tekenen: papier, Oostindische inkt, fineliner en/of viltstift.
Materiaal handvaardigheid: draad, gaas, krantenpapier en behangplaksel.
Gereedschappen tekenen: potlood, gum, penhouder, omsteekpen en/of kroontjespen.
Gereedschappen handvaardigheid: kopkniptang of zijkniptang, rond- en platbektangen, liniaal,
lijmkwast.
Vorm- en beeldelementen tekenen: verbeelding, vorm, verhoudingen, contrast, ritme, structuren,
arcering en ruimtelijkheid.
Vorm- en beeldelementen handvaardigheid: verbeelding, vorm, verhoudingen en ruimtelijkheid.
KG/KB: zelf verzameld beeldmateriaal.

BEOORDELINGSCRITERIA
-

Is het thema duidelijk beeldend weergegeven: is het een insect?
Zijn de vorm- en beeldaspecten in de tekening en het werkstuk goed toegepast met name
verbeelding, vorm, verhoudingen, contrast, ritme, structuren, arcering en ruimtelijkheid?
Zijn materialen en gereedschappen juist gebruikt?
Zijn de gebruikte technieken goed toegepast?
Is de tekening en het werkstuk netjes afgewerkt?
Is er sprake van een goede voorbereiding, planning en zelfevaluatie?
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OPDRACHTEN
Opdracht 1
Verzamel beeldmateriaal met betrekking tot het thema “Insect”.
Opdracht 2
Maak minimaal 5 ontwerpen, waarin duidelijk het door jou gekozen idee tot uitdrukking komt.
Maak een keuze uit de schetsen.
Opdracht 3
Maak in de tekenles een zwart-wittekening van een insect aan de hand van de door jou gekozen
schets. Tegelijkertijd maak je in de handvaardigheidles een insect in driedimensionale vormgeving.
Werk de tekening en het werkstuk netjes af
Opdracht 4
Schrijf een proces- en productevaluatie over je tekening en werkstuk.
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