Lessenoverzicht Tafelpapieren en tafelmanieren
Les 1 Aan tafel?

Les 2 Versieroefening

Les 3 Eline Janssens in de klas

Inhoud

In de reclame wordt "aan tafel" geroepen.
Maar is dat wel nog wel zo? Eten
we tegenwoordig nog wel aan tafel in dit
land? Doet iedereen dat op dezelfde
manier of is het overal anders? En kunnen
we het vergelijken met vroeger, met de tijd
van Gerard David, de beroemde schilder uit
Oudewater? Tot slot schrijven we op hoe
wij het prettig vinden om te eten.

De leerlingen maken een klein
aardappelstempel.
Ze versieren de vorm van een bord met een
gestempeld patroon.

Eline Janssens komt in de klas en gaat met
de leerlingen aan het werk.
Ze legt uit waar de tafelschikking en
tafelmanieren uit het verleden voor bedoeld
waren. Op een groot vel papier gaat ze met
groepjes leerlingen versieringen
aanbrengen. De hele groep maakt zo een
groot versierd tafelkleed dat gebruikt kan
worden tijdens de maaltijd in de feestweek
in Oudewater. Ze begeleidt het proces.
De leerlingen kunnen vragen stellen; over
haar manier van werken en over haar
website.

Doel

De leerlingen leren dat mensen op
verschillende manieren samen eten.
Zij roepen eigen ervaringen hierover op en
leven zich in in anderen.
De leerlingen leren dat eten een sociale
gebeurtenis kan zijn en dat
dit verschillende kenmerken heeft.
De leerlingen maken kennis met de schilder
Gerard David.
De leerlingen leren dat je via
de schilderijen van kunstenaars uit het
verleden dingen kunt leren over de tijd
waarin die leefden

De leerlingen krijgen enig begrip van het
ontwerpen van een patroon.
Ze leren een eenvoudig aardappelstempel
maken.
Ze zijn in staat een eenvoudig patroon op
een vorm te stempelen.

De leerlingen ervaren zelf aan den lijve dat
het maken van beeldende kunst een
kwestie van uitproberen, maken en kijken
is.
Ze ontwikkelen zich verder in het gebruik
van stempels en het werken met patronen.
Ze komen meer te weten over de manier
van werken van Eline Janssens.
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Lessenoverzicht Tafelpapieren en tafelmanieren
Les 1 Aan tafel?

Les 2 Versieroefening

Nodig

digibord, beamer, afbeeldingen van Gerard
David, A3 formulier met bord en
servetvorm per leerling, scharen, kladpapier
voor de schrijfopdracht, zwarte schrijfstift

A3 prints van de bordvorm, 1 per leerling
kladpapier
botte aardappelmesjes, of niet gekartelde
ontbijtmesjes,
plakkaatverf in de primaire kleuren + wit
smalle lyonse kwasten, (ca. 1cm breed)
schoteltjes of eierdozen voor de verf
pleisters

Tijd

Gesprek: 15 minuten
Schilderijen bekijken: 10 minuten
Tekst schrijven en bespreken: 20 minuten

60 minuten

Voorbereiding

print het formulier met bord en servet uit
voor iedere leerling
(bord is voor les 2, servet voor les 1)

download indien nodig het bord en servet
(pdf) en print het uit op A3 formaat, 1 per
leerling
(wanneer je les 2 hebt uitgevoerd is het
bord al losgeknipt van het servetje)
controleer of alle materialen aanwezig zijn
controleer of er geen vlijmscherpe
aardappelmesjes tussen zitten

Activiteit

Groepsgesprek, werken in tweetallen
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Les 3 Eline Janssens in de klas
digibord, beamer
de teksten uit les 1
de oefeningen (bestempelde borden uit les
2)
zwarte ecoline, rode ecoline
tafels of tafeltjes naast elkaar waar
ongeveer 3 meter van het lange papier
naast elkaar op kan liggen
plakband, lijm, potlood, gum
stempeldozen, stempels (neemt Eline
Janssens mee)

Zorg dat alle materialen klaarliggen.
Zorg dat de vragen uit les 1 (en 2) binnen
handbereik zijn.

bezoek van de kunstenaar Eline Janssens
groepsgesprek
beeldend werken in kleine groepen,groepen
leerlingen maken van ca. 6 leerlingen
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