Denkroute-opdrachten: Leren is leuk

Leren is leuk-opdracht 43: Bijzondere kunst
Een abstract kunstwerk is niet gebaseerd op de werkelijkheid en
bestaat vaak uit een samenstelling van verschillende kleuren en
vormen. In een abstract kunstwerk is het beeld niet realistisch; je weet vaak niet
direct wat het voorstelt. Figuratieve kunst is het soort kunstwerken, waarin
herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld. Je ziet altijd direct wat het voorstelt.
Die 2 gaan we deze keer combineren met dit stappenplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zoek een leuke afbeelding. Verdeel je tekenblad in vier vakken.
Teken (een deel van) je afbeelding na.
Kijk na naar de lijnen in je tekening. Probeer de grote lijnen na te tekenen. Laat daarbij los
wat het eigenlijk voorstelt.
Leg een blaadje op je 1e tekening. Hier kijk je niet meer naar. Kijk nu naar je 2e tekening.
Welke lijntjes zijn eigenlijk heel klein of dun? Laat deze weg en teken nog eens.
Dek nu je 2e tekening af en kijk naar je 3e tekening. Welke lijnen wil jij eigenlijk nog een
beetje mooier vormen? Welke wil je wat minder laten wiebelen of juist wat meer? Doe dat
in je 4e tekening.
Kleur de vlakken in van je 4e tekening. De kleuren hoeven niet te kloppen met de
oorspronkelijke afbeelding. Kies iets dat je mooi vindt. Verzin een titel voor je kunstwerk.

Kijk maar eens naar jouw 4 tekeningen. En … hoe is jouw kunst geworden?
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Leren is leuk-opdracht 44: Hoorspel
Heb je ooit wel eens gehoord van een hoorspel? Een hoorspel
werd vaak uitgezonden op de radio. Alle geluiden, die in het verhaal voorkwamen,
werden nagedaan. Zo leek het net alsof het echt gebeurde. De mensen zaten aan de
radio gekluisterd. Wil je een voorbeeld zien/horen? Kijk dan eens op youtube.
Schrijf nu eens zelf een verhaal, waar verschillende geluiden in voorkomen.
Denk aan voorbeelden waarbij een telefoon gaat, iemand over een grindpad loopt
of dat er een hond blaft. Jij kunt vast ook goede geluiden in je verhaal verzinnen.
Meestal was een hoorspel een spannend verhaal. Misschien wil jij ook wel een
spannend verhaal schrijven. Of kies je liever iets anders?
Als je verhaal klaar is, ga je materialen zoeken om de geluiden ook daadwerkelijk te
kunnen maken. Dat kan natuurlijk de hond van de buren zijn, maar misschien kun je
ook wel zelf een hond nadoen. Wees dus creatief in het zoeken van materialen. De
luisteraars hebben geen beeld en weten dus niet waarmee jij het geluid maakt.
Lees je verhaal voor en maak de geluiden erbij. Nog leuker: neem het op en laat het
een ander horen. Succes verzekerd!
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Leren is leuk-opdracht 45: Muziekquiz
Noteer 6 emoties op een rijtje.
Ga nu een muziekonderzoekje doen. Zoek liedjes, bijvoorbeeld op youtube, spotify
of een ander medium, die perfect bij die emoties horen.
Heb je bijvoorbeeld blij gekozen? Kies dan een liedje, waarvan jij vindt dat je
daarvan vanzelf blij wordt. Dat kan zijn door de tekst (Happy van Pharell Williams),
maar dat kan ook doordat de muziek zo vrolijk is dat je daar vanzelf blij van wordt.
Wat maakt dat een liedje een bepaalde sfeer of emotie uitstraalt?
Kies nu dus 6 liedjes passend bij de 6 emoties die je gekozen had. Gelukt?
Maak er nu een quizje van. Hussel de liedjes door elkaar en laat het anderen horen.
Lukt het hen de emoties te herkennen in de liedjes. Waarom wel of waarom niet? Is
er een nummer bij dat de anderen niet herkennen bij de emotie? Ga dan op zoek
naar een ander nummer.
Zorg ervoor dat je quiz uiteindelijk zo goed is, dat iedereen het goed raadt. Dan is je
missie geslaagd!
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Leren is leuk-opdracht 46: Snelste auto
Ga op zoek naar materialen waarvan je auto kunt maken. Dat kan natuurlijk
knutselmateriaal zijn, maar het mag ook Lego, Duplo, K’nex of ander
bouwmateriaal zijn.
Maak je auto en test het uit. Wellicht kun je een parcours of een schansje maken,
waardoor je goed de snelheid kunt meten.
Naast een goede, snelle motor zijn nog andere dingen van invloed of een echte auto
snel kan. Dat heeft bijv. te maken met hoe aerodynamisch de auto is. Zoek eens op
wat dat is.
Kun je daar iets van toepassen op jouw ontwerp? Zorg dat je je auto nóg sneller
maakt dan je vorige versie. Test het eens uit. Klopt het?
Ga net zo lang door, totdat je ervan overtuigd bent… Sneller dan dit, wordt ‘ ie niet!

www.sterkinhoogbegaafdheid.nl

Uitgave van Veronique Swillens van Ster(k) in hoogbegaafdheid

