-Handvaardigheid De Regenboog

THEMA

Woudhuis 5/6 7/8 Osseveld 5/6 7/8

OLYMPISCHE SPELEN

WOODSIES SPORTPICTOGRAM

2 LESSEN

Een pictogram is een eenvoudige afbeelding, een soort beeldschrift. Dit is handig omdat het
in alle landen gebruikt kan worden. Iedereen begrijpt het omdat het niet van taal afhankelijk
is.
Sportpictogrammen kunnen bijvoorbeeld bij wedstrijdschema’s of bewijzering gebruikt
worden.

Lees eerst dit:
Techniek:
Materiaal:
Gereedschap:

Inhoud doedoos:

LET OP:

plakken, verven, passen en meten.
woodsies, hobbystokjes, verf, onderleggers
kwasten, snoeischaar

doos woodsies
doos hobbystokjes
2 flacons houtlijm
2 snoeischaren
6 kwasten
1 verfhouder met 6 kleuren verf
2 potten voor spoelwater
voorbeelden op papier van verschillende sportpictogrammen

Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen.
Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht

En nu aan de slag!
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9

Zoek een sportpictogram op die je wilt maken.
Pak 4 hobbystokjes en maak daarvan een raamwerk.(vierkant)
Plak deze met houtlijm aan elkaar vast.
Maak het sportfiguur van hobbystokjes.
Gebruik een woodsie voor de ronde vormen.
Gebruik de snoeischaar om de stokjes op maat te knippen.
Wanneer je tevreden bent over je figuur dan plak je de delen vast.
Let op de punten van stap 2! Laat alles rustig drogen.
Kies de kleur verf die je wilt.
Bij een pictogram hoort duidelijkheid =1 kleur
lees de techniek VERVEN
Breng de verf op en verdeel deze goed.
Geen klodders, - l -, zijkanten
Leg je werk op een goede plek te drogen en maak je materialen rustig
schoon.
Kies een nieuwe opdracht en laat je werk de volgende week (droog)
beoordelen.

Extra: (doorwerken in dit lokaal):
Teken een eigen pictogram of maak deze met gekleurd papier en knipwerk.
(dan kan je de volgende keer eerst je werk laten beoordelen en dan een nieuwe opdracht
starten)

