CULTUUR & Natuur
PROGRAMMA KOM IN DE KAS

MIDDENBOUW

KAS BEZOEK • Groep 56
Leerlingen brengen een bezoek aan een echte tulpenkas
in Heemskerk en laten zich inspireren door de verschillende
mooie vormen en kleuren. Het kasbezoek start met het
verdelen van de klas in drie groepen. Ieder groepje krijgt
een rondleiding in de kas waarbij ze alles te weten komen
over de tulpenkwekerij en de machines die hierbij
gebruikt worden. Hierover worden na de rondleiding
vragen gesteld in de vorm van een quiz. Daarnaast wordt
de leerlingen gevraagd om vanuit een beeldend perspectief
heel precies te gaan kijken: wat zijn de vormen, ritmes en
lijnen in de kasruimte? Ze krijgen hierbij ook een
beeldende tekenopdracht.
Datum:
Duur:
Prijs:
Richtprijs per ll:
Lesmateriaal:
Thema’s :
Info:

begin 2018, in overleg
60 minuten
€ 30,00 per groep
€ 1,20
Opdracht in de kas
bloemenkwekerij, tulpen, blauwe druif,
landbouw, perspectief tekenen
Cindy Henneman van d’Evelaer, cindy@evelaer.nl

WORKSHOP
perspectief tekenen • Groep 56
Na het kasbezoek wordt in de klas de tekenopdracht die
de leerlingen gedaan hebben gebruikt als startpunt voor
de les. Leerlingen reflecteren op de verschillende
manieren van kijken en de verschillende standpunten.
Ze leren het effectverschil te zien tussen het kijken vanuit
kikvorsperspectief of vogelvluchtperspectief aan de hand
van foto’s en bespreken dit met elkaar. Daarna gaan ze
een perspectief verwerkingsopdracht uitvoeren.
Locatie:
Datum:
Duur:
Prijs per groep:
Richtprijs per ll:
Thema’s:

klaslokaal
in overleg
60minuten
€ 50,- , minimaal 2 groepen
€ 2,perspectief, tekenen, kijken, lijnen

BREDE SCHOOL ACTIVITEIT
perspectief • Groep 56

TIP

Het werken met perspectief wordt in zes lessen in de
brede school voortgezet. De eerste drie lessen gaan de
leerlingen een ruimtelijk model maken met de kas als
inspiratie, waarin perspectief in de vormgeving verwerkt
wordt. Daarna gebruiken ze dit model als inspiratie om
op het platte vlak een kunstwerk te maken. Dit werk zal
tentoongesteld worden in de hal van het Gemeentehuis.
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Aanmelden:

Via interne brede schoolcoördinator

