Lessenoverzicht Fungus
1. Wie is Moniker?

2. Tekenen met spelregels

3. Fungus op het raam

4. Een set spelregels maken

Inhoud

De leerlingen bekijken een korte film over
ontwerpstudio Moniker. Daarna bekijken ze
een aantal van hun kunstwerken.

De leerlingen maken in groepjes van vier
een tekening volgens spelregels die
bedacht zijn door Moniker. Optioneel: Ze
verkennen een aantal digitale interactieve
kunstwerken.

Een ontwerper gaat met de leerlingen het
kunstwerk Fungus maken: een serie
raamstickers die volgens spelregels
opgeplakt worden.

De leerlingen maken met het
tekenmachine-spel een eigen set
spelregels voor een tekenkunstwerk.

Doel

De leerlingen maken kennis met
ontwerpstudio Moniker en hun werk.
Ze begrijpen dat de kunstwerken bedacht
worden door Moniker en dat het publiek ze
volgens bepaalde spelregels maakt.

Door gezamenlijk een tekening te maken
oefenen de leerlingen met samenwerken
en het werken volgens spelregels.
De leerlingen begrijpen dat er een verband
is tussen de spelregels en de vorm van de
tekening.

De leerlingen begrijpen dat spelregels van
invloed zijn op het werk dat ze maken.
De leerlingen begrijpen dat ze zelf invloed
hebben op de richting (compositie) die het
kunstwerk maakt.

De leerlingen ervaren hoe het is als iemand
anders met de door hen bedachte
spelregels een kunstwerk (tekening) maakt.
Door het spelen van het spel wordt het
beeldend vermogen van de leerlingen
vergroot.

Nodig

Digibord
Film Op bezoek bij Moniker
Kunstwerk Your line or mine
Kunstwerk Red follows yellow follows blue
follows red

Digibord
Tekenopdracht 1: Het strand
Tekenopdracht 2: Het doolhof
Tekenopdracht 3: In de knoop
Voor elk groepje: een zwarte, groene,
blauwe en rode stift en 2 vellen
tekenpapier (minimaal A3, het liefst 50 x 70
cm.)

De school zorgt voor:
Schone ramen
Opgeruimde vensterbanken
Voldoende bewegingsruimte voor de ramen
groepsindeling uit les 2
Andreas neemt mee:
Voor elke leerling een vel herbruikbare
raamstickers met spelregels

Filmpje over de Tekenmachine
De Tekenmachine website
Computer/ tablet/ laptop
Spelonderdelen(pdf)
Spelbord (pdf)
Extra lege kaartjes (pdf)
Over de tekenmachine (pdf)
4 verschillende stiften
4 vellen papier (A3 formaat)

Tijd

30 minuten

60 minuten

60 minuten

45 minuten

Fruitweg 48

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

www.kunstcentraal.nl
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Lessenoverzicht Fungus
1. Wie is Moniker?
Voorbereiding

Activiteit

Fruitweg 48

Film Op bezoek bij Moniker. (10 minuten)
De kunstwerken uit de film bekijken (15-20
minuten)

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

2. Tekenen met spelregels

3. Fungus op het raam

4. Een set spelregels maken

Lees de drie tekenopdrachten.
Maak groepjes van vier. Kom je niet uit met
je leerlingenaantal, maak dan een of twee
groepjes van vijf. Noteer de
groepsindelingen voor de gastles.
Print voor elk groepje de opdrachten uit.
Leg de benodigde materialen klaar.

Maak de ramen schoon en de
vensterbanken vrij van spulletjes.
Zorg voor voldoende bewegingsruimte voor
de ramen.
Lees de spelregels van het kunstwerk.

Bekijk het filmpje over de tekenmachine.
Print voor een groepje 4 x een pakket met
spelonderdelen uit en 2 spelborden. Print ze
dubbelzijdig uit. De spelkaarten en
spelborden kunnen hergebruikt worden.
Print voor elk ander groepje 1 set lege
kaartjes uit.
Reserveer een computer/ tablet /laptop
(verbonden met internet) en eventueel een
werkplek (waar geluid gemaakt mag
worden) buiten het klaslokaal.

Klassikale instructie en tekenopdracht
(10-15 minuten)
Tekenkunstwerk maken (15- 20 minuten)
Optioneel: Interactieve kunstwerken
verkennen (20 minuten)

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

Voorbereiding (10-15 minuten)
Tekenmachine-spel (35 minuten)

■

www.kunstcentraal.nl
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