U-Project

Kijken naar kunst

Leerplandoelen
 De leerlingen ervaren de rijkdom van de vruchten van de aarde. Dat houdt in dat ze …
U - op een creatieve manier hun waardering kunnen uitdrukken voor de vruchtbaarheid van de aarde,
vooral gebruikmakend van elementen uit de schepping (klei, bloemen, bladeren, vruchten …).
 De leerlingen lezen in het Paradijsverhaal van de Bijbel (Gn.2, b-25) een gelovige duiding van het wonder van de
vruchtbaarheid van de aarde. Dat houdt in dat ze …
U - de scheppingsgedachte van Gn.2 herkennen in Dt.6,10-12.
 De leerlingen ontdekken hoe Jezus beelden van de vruchtbare aarde gebruikte om Zijn boodschap over het Rijk
Gods te brengen. Dat houdt in dat ze …
U - de betekenis van deze gelijkenissen terugvinden in allerlei kunstwerken (beeldende kunst, liederen, gedichten …).

Materialen
voor de leerlingen
www.

voor de leerkracht
www.

voor de klas
www.

 kopieerbladen 1 en 2: vier
woordkaarten (één maal)
 kopieerbladen 3 en 4: vier
kerngedachten (één maal)
 kopieerbladen 5 t.e.m. 8: vier
tekeningen (één maal)
 blaadje papier (één per leerling)
 knutselmateriaal: enkele witte
kussenslopen, textielstiften,
tekenpapier of canvas, verf,
oorstokjes, reclamebrochures
van groenten en fruit, lijm, klei

 bordboek
 een groot, blanco blad voor de
titel

Tips
Dit uitbreidingsproject sluit aan bij kernles 6 van het thema ‘Aarde en vruchtbaarheid’: hdl. p. 347 e.v.
Leg alle materialen klaar per werkvorm, ook het blad voor de titel van de tentoonstelling en materiaal om de
titel te schrijven of te versieren (verf, stiften, gekleurd papier).
www.

Je vindt heel wat extra kunstwerken op het internet om de kunstvormen te verduidelijken (zoektermen:
Van Gogh, Arcimboldo, kleien …)

Voor deze les heb je heel wat knutselmateriaal nodig.
- De boer slaapt: enkele witte, eenvoudige kussenslopen en textielstiften. Voor de tentoonstelling zou het
goed zijn mocht je de kussenslopen met een kussen kunnen vullen.
- De boer zaait: tekenpapier of goedkope canvassen, verf en oorstokjes.
- Het mosterdzaadje: reclamebrochures van groenten en fruit, tekenpapier en lijm.
- Het paradijsverhaal: klei.
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Lesverloop
Even herhalen: vier verhalen
Kopieerbladen 1
t.e.m. 8

Projecteer of hang de kerngedachten en de tekeningen van de verhalen waarmee je in deze
les zult werken in willekeurige volgorde aan het bord. Bespreek ze samen met je klas. De
verhalen kwamen al in de kernlessen aan bod. Schuif of hang daarna de juiste combinaties
bij elkaar.
Zoek samen met je klas een goede titel die bij de vier verhalen past. Dit kan dan de titel van
de tentoonstelling worden. (Bv.: ‘God schiep de wereld …’)

Knutsel Gods schepping in elkaar!
Schrijf bij elke combinatie (kerngedachte en verhaal) een werkvorm.
De boer slaapt: tekenen en kleuren op een hoofdkussen
De boer zaait: tekening inkleuren met stippen
Het mosterdzaadje: collage met afbeeldingen van bloemen, fruit …
Het paradijsverhaal: kleien
Twee van deze werkvormen komen van grote kunstenaars. Misschien kun je hier een
aantal kunstwerken van Vincent van Gogh (pointillisme) en Arcimboldo laten zien. Via
Google zijn heel wat voorbeelden te vinden.
We maken kunstwerkjes om het werk van God eens in de bloemetjes te zetten. Iedereen die naar
de tentoonstelling komt kijken, moet goed begrijpen dat God onze wereld zo mooi gemaakt heeft.
Wij kregen de opdracht om heel goed voor elkaar en de natuur te zorgen.
Laat de leerlingen kiezen welk verhaal zij willen tonen in hun kunstwerk. Je kunt hen
eventueel hun naam bij de prent over het verhaal laten schrijven.

Aan de slag! Maak je eigen voorstelling van Gods schepping.
knutselmateriaal

De leerlingen bekijken het materiaal en gaan aan het werk. In het begin zul je de leerlingen
moeten bijsturen om de juiste boodschap in hun werkje te helpen realiseren.
Laat elke leerling aan jou vertellen wat ze maken en wat het verband is met hun verhaal.

Kopieerbladen 1
t.e.m. 8

Terwijl de leerlingen aan het werk zijn, kun je de tentoonstellingsruimte organiseren. Je kunt
daarvoor de vier tekeningen en kerngedachten gebruiken om de werkjes hun eigen plaats te
geven.
Leerlingen die klaar zijn, zetten hun werkje op de voorziene plaats in de tentoonstellingsruimte. Zij kunnen een titelblad maken over de tentoonstelling (bv. de titel opschrijven met
letters die je kunt opvullen met afbeeldingen van bloemhoofdjes, kleine insecten …).
Als de leerlingen die rond één verhaal gewerkt hebben klaar zijn, kunnen ze een tekst
voorbereiden om aan de bezoekers te vertellen als uitleg bij het verhaal en de kunstwerken.

Toonmoment: tentoonstelling
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Als iedereen klaar is en voldoende tijd gekregen heeft om met zijn groepje de voorstelling te
oefenen, worden alle kunstwerken met bijhorende tekst aan de klasgenoten voorgesteld.
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Evaluatie
Blaadje papier per
leerling

Laat de leerlingen terugkeren naar hun plaats. Vertel dat ze heel mooie werkjes gezien
hebben in de tentoonstelling. Laat ze één kunstwerk uitkiezen dat ze bijzonder vonden of
dat hen aansprak.
Laat ze op het briefje schrijven waarom ze dit kunstwerk kozen.
Schrijf als geheugensteuntje op het bord: ‘Ik vind jouw werk bijzonder omdat …’.
Als ze klaar zijn, leggen ze dit briefje in stilte bij hun gekozen kunstwerk.
Je kunt de leerlingen de mogelijkheid geven om later meerdere briefjes te schrijven en
bij de werkjes te leggen.
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De boer slaapt.
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De boer zaait.

Uitbreidingsproject

Aarde en vruchtbaarheid

3

2

Het mosterdzaadje
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Het paradijsverhaal
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Vele woorden
worden uitgesproken.
Op welke grond
vallen ze in
jouw hart?
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Het zaad kiemt
terwijl de
boer slaapt.
Vertrouw altijd
op God.
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Het kleinste zaadje
kan uitgroeien tot
een hele grote boom.
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Wij krijgen de
opdracht om goed
voor de wereld
te zorgen.
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Ik ga mensen maken.
Wezens die kunnen denken,
praten, lachen en
liefhebben.

God boetseerde de mens
uit aarde.
Ik wil goed zorgen
voor mijn mens.

God blies levensadem in de neus van de
mens. De mens werd een levend wezen.
Wauw, prachtig! Zo veel
planten en dieren.

God maakte een wezen
dat past bij de mens.
Zorg voor elkaar, voor de dieren,
de planten en de hele wereld!
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Jij hoort bij mij
en ik hoor bij jou.
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