VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX

LEERJAAR 4 – MUZISCHE VORMING

P. 02-03

Beeldopvoeding

GEZICHT IN ELEKTRICITEITSDRAAD

De leerlingen ontwerpen een portrait in elektriciteitsdraad.

P. 04-05

Muziekoefeningen

MELODIEPUZZELS

De leerlingen moeten grafische voorstellingen van eenvoudige
melodiefragmenten in de juiste volgorde leggen.

P. 06-07

Muziekoefeningen

PARTITURENPUZZEL

De leerlingen moeten muziekpartituren bijeen puzzelen.

BEELD E 4

muzische
vorming

Gezicht

45’ 30’

Wat moet je doen?
Je moet een gezicht
in elektriciteitsdraad
maken.

2

Materiaal
Elektriciteitsdraad
of ijzerdraad in
verschillende kleuren
e Knijptangen
e Een foto van jezelf of
iemand die je wenst
te portretteren
e Voor elke leerling
een A3-tekenblad en
een potlood

MUZIEK

POËZIE

1x

De lln. ontwerpen een portret in elektriciteitsdraad.

F 15’

1

DRAMA

3

in e l e k t r i c i t e i t s d r a a

d

Doe het zo!

Een voorbeeld:

1 Teken het zijaanzicht van de persoon op de foto of van de persoon die voor je
zit. Het is niet nodig om heel gedetailleerd te werken. Het belangrijkste zijn de
zintuigen en de omtrek van het gezicht. Zorg er wel voor dat je een hals tekent.
2 Daarna neem je ongeveer een halve meter elektriciteitsdraad in een bepaalde
kleur. Dat wordt de basiskleur van je portret.
3 Je volgt met de elektriciteitsdraad de potloodlijnen van het gezicht. Plooi
de vorm na. Helemaal hetzelfde hoeft dat niet te zijn. De foto hiernaast geeft een
voorbeeld.
4 Je maakt bij het vormen van de hals een extra kronkel erbij zodat het portret
straks op zichzelf kan staan. De uiteinden van de draad plooi je dan over elkaar
heen en knip je bij met de knijptang.
5 Als je een nieuw stuk draad neemt, dan plooi je die eerst over de vorige vast om
verder te gaan. Zo voeg je ogen, mond, neus, haren, bril enz. toe aan je portret.
Gebruik daar een andere kleur voor dan de basiskleur van de omtrek.
6 Het blad heb je uiteindelijk niet meer nodig. Nu kun je je portret plaatsen.

e

Corrigeer je werk!
Bekijk elkaars portret en bespreek het aan de hand van de hulpkaart ‘Kijken naar een
kunstwerk’.

Klaar?
e

Ruim al je restjes draad op.
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muzische
vorming

Doel(en)

e

e

e

Differentiatie
Hulpkaart
Aanpak

DRAMA

MUZIEK

POËZIE

De lln. ontwerpen een portret in elektriciteitsdraad.

Gezicht in elektriciteitsdraad . . . . . . . . . . . . . . . 
e
e
e

Overzichtsblad
Materiaal

e

BEELD E 4

De leerlingen maken een portret in zijaanzicht of vooraanzicht van iemand in elektriciteitsdraad.
Ze onderzoeken de mogelijkheden van elektriciteitsdraad en het beeldaspect ruimte.
Ze leren bewust combinaties kiezen om het eigen werk expressiever te maken.
Leerinhouden muzische vorming nrs. 4, 6 en 7.

Elektriciteitsdraad of ijzerdraad (overschotjes of van de winkel). Je neemt hier best een dikte
van 0,9 of 1 of 2,5 mm. Als je een draad stript, kun je de fijne draden van 1 mm dikte gebruiken
voor de afwerking van haar en ogen. Zorg voor verschillende kleuren.
e De leerlingen moeten een foto van zichzelf meebrengen
e Voor elke leerling een groot A3-tekenblad, een potlood en een knijptang
e

De kinderen maken de portretten van zichzelf zo ingewikkeld of eenvoudig als ze zelf willen,
naargelang hun eigen mogelijkheden.
Muzische vorming 1 – Kijken naar een kunstwerk – indrukken
Geef de kinderen mee dat het een deel is van de opdracht om even op zoek te gaan naar geschikte
manieren om de zintuigen te bevestigen. Door te detaillistisch aan het getekende portret te werken,
kunnen de leerlingen in tijdnood geraken om verder te werken met de elektriciteitsdraad. Best is de
leerlingen maximaal 5 minuten aan het getekende portret te laten besteden.
Moeilijke woorden: zijaanzicht, vooraanzicht, leidraad, portretteren.

Controle en
verbetering
Tips

1x

Deze opdracht is gebaseerd op een idee uit ‘Welkom in het huis van Max’ (Catalina Blaton Davidsfonds/infodok).
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F 15’
45’ 30’

BEELD

muzische
vorming

Parti

45’ 30’

Wat moet je doen?
In de briefomslagen
zitten allerlei stukjes
papier. Samen vormen
deze stukken telkens
een echte muziekpartituur. Jullie moeten
die terug bijeen
puzzelen.

MUZIEK E 11

De lln. moeten muziekpartituren bijeen puzzelen.

F 15’

1

DRAMA

3

POËZIE

1x

turenpuzzel

Doe het zo!

Enkele voorbeelden:

1 Neem omslag 1 (gemakkelijk) en maak puzzel 1. Gebruik de hulpkaart voor nuttige
tips.
2 De puzzels uit omslag 2 en 3 zijn steeds moeilijker, maar de oefening blijft dezelfde.

Corrigeer je werk!
e

Vergelijk de puzzel die jij gemaakt hebt met de verbetersleutel van je meester of juf.

Klaar?
e

2

Stop alles terug in de omslagen en in de map.

Materiaal
3 omslagen met
partituursnippers
e Een hulpkaart met
daarop de uitleg bij
de muzieksymbolen
e
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muzische
vorming

Doel(en)

e

e

e

e
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Differentiatie

Hulpkaart

Aanpak

Controle en
verbetering

MUZIEK E 11

DRAMA

POËZIE

De lln. moeten muziekpartituren bijeen puzzelen.

Partiturenpuzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De leerlingen kunnen echte muziekpartituren bijeen puzzelen. Ze leren daardoor allerlei begrippen
i.v.m. de traditionele muzieksymbolen kennen.
e De leerlingen kunnen de leeswijze en logica van deze notatie beginnend ontdekken.
e

Overzichtsblad
Materiaal

e

BEELD

1x

Leerinhouden muzische vorming nrs. 18 en 19.
Op materiaalkaarten 11 t.em. 13 vind je 3 partituren met de kniplijnen erop. Kopieer ze eerst en
gebruik de kopieën als verbetersleutel.
e Vervolgens verknip je de partituren zoals aangegeven. Stop de partituursnippers van elke partituur
in een aparte omslag.
e

F 15’
45’ 30’

Er is een gradatie in de oefeningen (van (*) naar (**) ).
Wanneer de oefening nog te moeilijk is, mogen de kinderen de niet-verknipte partituren eerst
aandachtig bekijken, maar moeten ze die daarna weer wegsteken.
Muzische vorming 4 – Een muziekpartituur lezen
Op de hulpkaart staan een aantal symbolen en de verwoording ervan. Daardoor leren de leerlingen
begrippen als notenbalk, solsleutel, maat, noten enz. tijdens hun puzzelwerk correct gebruiken.
Zie ‘Doe het zo!’ op keerzijde.
De niet-verknipte partituren zijn de verbetersleutel.

Tips
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BEELD

muzische
vorming

2

Materiaal
Cd-speler,
koptelefoons en cd
e 4 omslagen met
puzzelstukjes

1x

3

Doe het zo!

Een voorbeeld:

Neem omslag 1 en leg de kaartjes met de pijl naar boven.
Stop de cd in de speler en speel track 2.
Je hoort vier aparte stukjes van een melodie. Bij elk stukje zoek je de juiste kaart.
Leg de kaartjes in de goede volgorde.
Controleer op de verbetersleutel en verbeter je eigen volgorde indien nodig.
Beluister dan track 3. Dat is hetzelfde als wat je net hoorde, maar nu volgen de
stukjes vlot achter elkaar.
7 Doe hetzelfde voor puzzels 2, 3 en 4.
e Voor puzzel 2 neem je tracks nr. 4 (vier aparte stukjes) en 5 (in één keer).
e Voor puzzel 3 neem je tracks nr. 6 (vier aparte stukjes) en 7 (in één keer).
e Voor puzzel 4 neem je tracks nr. 8 (zes aparte stukjes) en 9 (in één keer).
1
2
3
4
5
6

Corrigeer je werk!
e

Zie stappen 5 en 6 hierboven.Vraag aan je meester of juf de verbetersleutel.

e

Klaar?
e
e

Je bergt alles terug weg in mappen.
Als jullie nog tijd over hebben, maak dan op een stukje papier zelf eens een streepjespartituur en laat je partner die zingen.
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Een beetje uitleg:

➞

We hebben hier vier
leuke melodietjes. Jullie
moeten de tekeningen
ervan in de juiste
volgorde leggen.

POËZIE

Melod
iepuzzels

45’ 30’

Wat moet je doen?

MUZIEK E 3

De lln. moeten grafische voorstellingen van eenvoudige melodiefragmenten in de juiste volgorde leggen.

F 15’

1

DRAMA

Hier gaat
de melodie
naar omlaag
Een lang streepje:
Dan duurt de noot
langer

e
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e

muzische
vorming

Doel(en)

e

e

e

MUZIEK E 3

DRAMA

POËZIE

De lln. moeten grafische voorstellingen van eenvoudige melodiefragmenten in de juiste volgorde leggen.

Melodiepuzzels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e

Overzichtsblad
Materiaal

e

BEELD

De leerlingen kunnen grafische voorstellingen van eenvoudige melodiefragmenten in de juiste
volgorde leggen.

1x

Leerinhouden muzische vorming nrs. 9 en 11.
Cd-speler, koptelefoons, cd – tracks 2 t.e.m. 9
Materiaalkaarten 5 t.e.m. 8. Je moet 4 omslagen maken met puzzelstukjes (die je nog moet
verknippen).
e Op kopieerkaart 8 vind je de verbetersleutel (de eerste keer kopiëren en lamineren).
e
e

Differentiatie

Oefeningen 3 & 4 zijn iets moeilijker (***) dan 1 & 2 (**).

Hulpkaart
Aanpak

e
e

Zie ‘Doe het zo!’ op keerzijde.
Op de keerzijde staan enkele tips die de leerlingen best goed lezen en bekijken.

Controle en
verbetering

e

De leerlingen kijken hun werk na aan de hand van de verbetersleutel.

Tips
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F 15’
45’ 30’

