
Schuif maar aan (een kleurrijk kerstdiner)
Groep 5-6

Je hebt nodig

diverse kleuren papier A4 en A3
formaat
potlood
schaar
geprinte kerstsjablonen
lijmstift (of potje)
lamineer- of insteekhoezen

Organisatie
Een lijmstift werkt beter dan lijm in
een potje omdat de uitgeknipte delen
bij het opplakken dan minderen
vervormen.
Bouw verderop in de les een moment
in voor het uitwisselen van
onderdelen. Als dat georganiseerd
gebeurd is het een mooie vorm van
samenwerking.

 Betekenis
... dat je een placemat kunt maken om je kerstdiner
aan te kleden.

 Beschouwing
... dat je ziet hoe uit gestileerde contouren, vormen
en restvormen ontstaan. 
... dat je symmetrische en asymmetrische toepassing
van siervormen (vorm-restvorm) in een compositie
herkent

 Vorm
... dat je symmetrische of asymmetrische
compositieregels kunt toepassen in een decoratieve
compositie.
... dat je kunt werken met vormen en restvormen.
... dat je kunt kiezen voor kleurnuances of contrasten

 Werkwijze
... dat je sjabloons kunt omtrekken, vouwen en
uitknippen. 
... dat je ze kunt schuiven en opplakken.

 Materie
... dat je kunt werken met potlood, schaar, kopieën
van kerstsjabloons, gekleurd papier en lijm. 

 Onderzoek
... dat je schuivend kunt zoeken naar een decoratieve
compositie door (halve) vormen en restvormen te
gebruiken. 
... dat je experimenteert met symmetrie en
asymmetrie met eigen knipvormen en die van een
ander.

Heerlijk, gezellig, het kerstdiner! Lekker eten, drinken en samenzijn. En dat is nog maar de helft. Het oog wil
ook wat! In een handomdraai maak je de mooiste kerstdis met zelfgemaakte placemats. Klokken,
kerstbomen, sterren en hulst en tal van andere typische kerstvormen dienen als sjabloon. De kinderen
knippen, vouwen, schuiven en plakken papier in enkele kerstkleuren. Ook wisselen ze onderdelen uit. Zo
scheppen ze een harmonieuze tafelaankleding: ‘Schuif maar aan!’

Deze activiteit bevat een aantal sterk ‘ambachtelijke’ elementen (werken met sjabloons).
Om de placemat handzaam en afneembaar te maken is lamineren de mooiste oplossing. Als dat niet tot de
mogelijkheden hoort is een A3 insteekhoes geschikt als bescherming voor het werk.

De uitdaging
Kun jij ... met sjablonen een kerst-placemat ontwerpen door uit een gevouwen A4tje (kerstkleur)
de vormen te knippen en met de onderdelen te schuiven tot een eigen ordening op A3 formaat. Zorg
ervoor dat je gebruik maakt van een bijzondere kleurencombinatie en een symmetrische of
asymmetrische ordening voor je de vormen vastplakt!

Laat maar zien ......

groep

5-6  

tijdsduur

60 minuten

dimensie

2D  

niveau

eenvoudig

materiaal/techniek

 

beeldaspect

Compositie, Groeperen en

rangschikken, Herhalen,

spiegelen en roteren, Kleur,

Nuances en contrasten, Vorm,

Figuur en restvorm  

type

toegepaste vormgeving

vakgebied

Mens en samenleving,

Rekenen en wiskunde  

onderwerp

Kerstmis, menukaart, diner,

feest, kerstdecoratie,

placemat

woordenschat

de placemat, de onderlegger,

de decoratie, het sjabloon
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