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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

ITALIë                 MOZAïK 

 
Wist je dat?: 

Mozaïek is een oude kunstvorm waarbij kleine stukjes glas, tegel, steen of edelsteen worden 

samengebracht en er een afbeelding of bepaald patroon ontstaat. 

De beroemdste mozaïeken zijn door archeologen opgegraven in de ruines van Pompei. Dit 

was een oude stad in het Romeinse Rijk. Door een vulkaanuitbarsting werd de hele stad in één 

keer met lava bedekt. Pas eeuwen later konden de mensen de stad weer uitgraven. 

 

 

Weten: 

Techniek: plakken, ontwerpen, spiegelen(bij fantasie figuren)  

Materiaal: mozaïek stukjes, laminaat onderplaat, lijm 

Gereedschap: liniaal, potlood en tekenpapier voor je ontwerp  

 

Techniek:  

Bij mozaïeken ga je werken met allerlei kleine stukjes. Deze plak je zo op dat er een mooi 

beeld ontstaat. Vierkante stukjes maak je heel netjes zodat er rijen ontstaan van boven naar 

beneden en van links naar rechts. 

Bij scherfjes en andere vormen sluit je de stukjes zo strak mogelijk op elkaar aan.  

1. Bedenk wat je wilt maken. 

2. Maak je een vrije vorm?(vul wel alles op) Ga je mooie figuren maken? (zorg ervoor 

dat je werk mooi spiegelt) 

3. Maak een schets, net zo groot als je ondergrond. 

4. Werk op een onderlegger. Je werkt immers met lijm. Pak niet teveel lijm: dit is lelijk 

en je mozaïek- stukjes glijden weg. 

5. Wanneer je met vierkantjes werkt begin je bovenaan te werken. Rij voor rij naar 

beneden. Zo netjes mogelijk. 

6. Wanneer je met andere vormen werkt begin je vanuit het midden. Je volgt de vorm als 

het ware. Sluit de stukjes zo strak mogelijk aan. 

7. Het is een werkje om rustig te doen en door te gaan. Even volhouden en dan krijg je 

een prachtig resultaat 

8. Hou je bij de rand een lijstje over? Maak je een mooie mozaïeklijst? 

9. Tevreden? Naam en groep op je werk. Bespreek het met leerlingen en laat het 

beoordelen door de leerkracht. 

10. Ruim je spullen goed op. 
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