Lessenoverzicht Doodle3D LAB
Les 1 3D-printen, hoe werkt dat?

Les 2 De wereld verandert

Les 3 De kunstenaar in de klas

Inhoud

De leerlingen leren hoe 3D-printen precies
werkt. Ook komen ze te weten met wat
voor materialen er al ge-3D-print kan
worden en zien ze voorbeelden van wat er
mogelijk is.

Deze les gaat in op de veranderingen die de
techniek van het 3D-printen de wereld
brengt. De leerlingen maken in een filmpje
kennis met de kunstenaars Krista en Hilde.
Ze bedenken een eerste ontwerp voor het
uiteindelijke kunstwerk.

Tijdens deze les komt een van de
kunstenaars, Hilde of Krista, in de klas. De
kunstenaar heeft twee 3D-printers bij zich.
Eerst vertelt ze over haar werk als
kunstenaar. Daarna laat ze voorbeelden
zien die gemaakt zijn met de 3D-printer.

Doel

De leerlingen maken kennis met het begrip
‘3D-printen’ en leren hoe het in z’n werk
gaat.
De leerlingen komen te weten met wat
voor materialen de 3D-printer kan printen.
De leerlingen leggen een link met hun
eigen leefwereld door na te denken over
wat de techniek voor hen zou kunnen
betekenen.

De leerlingen leren over
productieprocessen en over de weg die
producten afleggen voordat ze in winkels
terechtkomen.
De leerlingen komen te weten dat
3D-printen invloed heeft op de manier van
werken van kunstenaars.
De leerlingen leren dat er een proces
voorafgaat aan het maken van een 3D-print
of een kunstwerk.
Ze maken kennis met het tekenprogramma
Doodle3D en leren welke vereisten er aan
een ontwerp voor een 3D-print zitten.

De leerlingen worden onderdeel van een
creatief proces door middel van kijken,
schetsen, maken, reflecteren.
Ze maken een ontwerp voor een 3D-print
dat voldoet aan een aantal eisen.
Ze leren werken met het tekenprogramma
Doodle3D.
De leerlingen zien in de praktijk hoe een
3D-printer te werk gaat.

Nodig

digibord
filmpjes en afbeeldingen over 3D-printen

digibord
filmpjes en foto’s
werkblad en potlood
voorbeelden bioprinten (pdf)
voorbeelden structuur (pdf)

De kunstenaar neemt mee:
2 Ultimaker2Go’s
filament
verlengsnoeren
3D-tekenpennen
2 tablets
voorbeelden 3D-prints
voorbeelden structuren
Nodig in de klas:
2 lege tafels
digibord
wit tekenpapier en potloden
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Het kunstwerk in de klas

Tijd

30 minuten: voorbeelden bekijken en
groepsgesprek

30 minuten groepsgesprek
15 minuten ontwerpen

90 minuten

Voorbereiding

Lees de informatie goed door en bekijk het
beeldmateriaal.

Lees de informatie goed door en bekijk het
beeldmateriaal.
Print voldoende werkbladen uit (met de
2D-printer!).

Zorg dat de in les 2 gemaakte werkbladen
met eerste ontwerpen van de leerlingen
klaarliggen.
Spreek voor de les begint met de
kunstenaar de taakverdeling door. Zij
neemt niet de les over, ze is te gast in jouw
les. Het helpt als je als leerkracht actief
meedoet in de les.
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