Lessenoverzicht Foto’s van vindsels
Les 1 De Vindselman

Les 2 Foto's kijken

Les 3 Letters leggen

Les 4 Foto's van vindsels

Inhoud

De leerlingen bekijken een filmpje over de
Vindselman en gaan in hun eigen omgeving
op zoek naar vindsels.

De leerlingen bekijken en bespreken de
voorbeeldfoto's van vindsels.

De leerlingen leggen lettervormen met hun
vindsels en fotograferen deze.

De leerlingen maken verschillende foto’s
van hun vindsels.

Doel

Na de les zijn de leerlingen in staat om:
te vertellen wat de Vindselman doet;
te zoeken én te vinden wat de natuur
achterlaat.

Na de les:
zijn de leerlingen in staat iets te zeggen
over de voorbeeldfoto's van vindsels;
weten ze wie Andy Goldsworthy is, en
kennen ze iets van zijn werk.

Na de les zijn de leerlingen in staat om:
een letter vorm te geven met gevonden
materialen;
een foto te maken waarop de letter
duidelijk herkenbaar is.

Na de les zijn de leerlingen in staat om:
patronen en voorstellingen te maken met
hun vindsels;
die patronen en voorstellingen te
fotograferen.

Nodig

Filmpje over de Vindselman
Voor elke leerling een doosje of zakje
Digibord
Facultatief: een fotocamera voor eigen
gebruik

Voorbeeldfoto's van vindsels
De websites over Andy Goldsworthy
Filmpje over de Vindselman
Digibord

Voor elke leerling zijn verzameling vindsels
Deksels van A4-printpapierdozen
Digitale camera
Digibord
Voorbeeldfoto's van vindsels

Voor elke leerling zijn verzameling vindsels
Deksels van A4-printpapierdozen
Digitale camera
Digibord
Voorbeeldfoto's van vindsels

Tijd

Opdracht 1+2: 20 minuten / Opdracht 3+4:
60 minuten

45 minuten

Opdracht 1: 15 minuten / Opdr. 2: 10
minuten / Opdr. 3: 5 minuten per leerling /
Opdr.. 4: 20 minuten

Opdracht 1: 10 minuten / Opdracht 2+3: 10
minuten per tweetal / Opdracht 4: 20
minuten

Voorbereiding

Bekijk het filmpje over de Vindselman.
Zet het filmpje klaar op het digibord.
Zoek een plek met natuur rond de school
waar genoeg te vinden valt.
Regel hulpouders (indien gewenst). Zij
wonen de hele les bij, zodat ze
kennisnemen van het project.
Beslis of u de les in tweeën splitst; het
buitengedeelte kan op een ander moment
plaatsvinden.

Bekijk de voorbeeldfoto's van vindsels.
Zet de foto’s klaar op het digibord.
Bekijk de websites over Andy Goldsworthy.
Zoek eventueel naar extra beeldmateriaal
van hem (Google-afbeeldingen).

Regel een digitale camera met een lege
geheugenkaart en een volle accu.
Zorg dat u weet hoe de camera werkt.
Richt een fotohoek in, bij voorkeur op een
lage tafel en dicht bij een raam.
Zorg voor zo veel mogelijk deksels van
A4-printpapierdozen.
Zet één voorbeeldfoto van een letter klaar
op het digibord.

Regel een digitale camera met een lege
geheugenkaart en een volle accu.
Zorg dat u weet hoe de camera werkt.
Richt een fotohoek in, bij voorkeur op een
lage tafel en dicht bij een raam.
Zorg voor zo veel mogelijk deksels van
A4-printpapierdozen.
Zet één voorbeeldfoto klaar op het digibord.
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