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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

GRIEKENLAND                 KLEI MUNTEN 
Wist je dat?: 

Vanaf de vroegste tijden hebben mensen zout, spijkers, stenen, walvistanden, schelpen en 

alles wat je maar kan bedenken als geld gebruikt. Na verloop van tijd begonnen mensen over 

te stappen op goud, zilver en juwelen als betaalmiddel. De vormen werden steeds handiger. 

De Chinezen waren de eersten die de vorm van munten maakten. De Grieken gaven hun 

munten een kunstzinnig tintje. Op iedere munt maakten ze afbeeldingen van helden, leiders, 

gebouwen of belangrijke vormen. 

 

Weten: 

Techniek: kneden, vormen, rollen,  structuren maken 

Materiaal: klei 

Gereedschap: kleilatten, rollen., onderlegger, krant, mirettes, spatels, structuurmateriaal, 

satéprikkers, knoeischort  

 

Techniek: Weet hoe je met klei hoort te werken. Lees anders eerst over de techniek. 

 

Opdracht: Maak een mooie kleimunt of kleimedaille 

1. Kneed een bol klei goed door. De klei moet soepel zijn. 

2. Maak een stevige bol. 

3. Rol de klei uit op een krant. Doe dit met een rol en tussen kleilatten zodat de kleiplaat 

overal even dik wordt 

4. Snij een mooie vorm uit. Denk er wel aan dat het een soort munt moet worden. 

5. Het reststuk heb je nodig voor je vorm. Kneed anders een nieuwe bol en maak een 

nieuwe plaat. 

6. Maak een mooie afbeelding uit een nieuw stuk plaat. Verzin zelf wat je maakt. Plak dit 

met een kleipap op je munt. 

7. Maak alles superglad. Nergens mogen meer klei korreltjes zichtbaar zijn. 

8. Maak mooie structuren in de rand en om je werk. OOK op de afbeelding? 

9. Haal nu voorzichtig de krant van je klei. Maak de achterkant mooi glad. Druk niet te 

hard, anders druk je je werk plat. Schrijf je naam en groep heel netjes in je munt.  

10. Laat je werk beoordelen. 

11. Ruim de spullen netjes op. 

12. Klei moet eerst heel goed drogen voor het in de oven kan. Het duurt dus wel een paar 

weken voor je werk gebakken  wordt. 
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