Lesvoorbereiding Kunsten
Titel:

Een selfie zelfportret

Groep: 4 t/m 8

Vakgebied:

Beeldende vorming en ICT

Tijdsduur:

60 minuten

Lesdoelen:
Onderwerp:
Aan het einde van de les hebben de kinderen van een selfie een
zelfportret gemaakt. Tijdens de les experimenteren de leerlingen
met texturen, kleuren en vormsoorten.

Werkvorm:

fotograferen en beeldbewerking met art set app.
textuur, kleuren en vormsoorten.

Bouwsteen:
textuur, kleuren en vormsoorten.
grondhouding: experimenteren

Omschrijving:

Materialen:

- De leerlingen starten met het maken van een selfie
m.b.v. een tablet. Hierbij letten de leerlingen erop
dat het een duidelijke foto is van hun hele gezicht.
Zie aanwijzigingen in de power point
- Hierna gaan de leerlingen de foto die ze gemaakt
hebben uploaden in de art set app.
- Vervolgens gaan de leerlingen experimenteren
met de digitale gereedschappen en kleuren, die de
leerlingen tot hun beschikking hebben.

- Tablet met camera en Art set app.
- White board om zelfportret te laten zien.
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Lesopbouw:
Organisatie:

Opmerkingen:

Klaarzetten:
- voor iedere leerling een tablet met daarop de
Art set app.

let op dat de leerlingen een duidelijke foto
maken.

Introductie:

Start de powerpoint Zelfportret van de toekomst.
Na het zien van de introductie van link van selfies van de gouden eeuw:
1. De leerkracht stelt de vraag aan de leerlingen of zij weten wat een zelfportret is.
2. De leerkracht laat twee zelfportretten van Vincent van Gogh en stelt daarbij de volgende vagen:
Hoe heeft Vincent van Gogh zijn gezicht geschilderd? Met welke techniek heeft hij van zichzelf een
oudere man gemaakt? Welke kleuren en vormen heeft hij gebruikt?
Instructie:

Het lesdoel is: Aan het einde van de les hebben de leerlingen een selfie gemaakt en bewerkt met
Artset. Hierbij moeten ze experimenteren met kleuren, vormsoorten en texturen.
1.Maak meerdere selfies van jezelf. Kijk goed naar je eigen selfie en let op compositie, helderheid en
je gezichtsuitdrukking.
2.Kies één selfie uit die je gaat bewereken.
3.Open de art set app.
4.Upload de door jou gekozen foto en ga aan de slag.
5.Kies de kleur,
vormsoorten
en texturen die je wilt gebuiken.
Verwerking/
begeleiding
:
6.Wil je je portret zo realistisch mogelijk maken, juist ouder of abstracter?
Terwijl
groep aan
het
werk
observeer
je de
individueel. Van te voren heb
7.Als jede
tevreden
bent
over
hetisresultaat
slaen
je begeleid
deze op op
deleerlingen
tablet.
je met de leerlingen goede randvoorwaarden doorgesproken en spullen klaargelegd die ze nodig
hebben.

Afronding:

Als afronding van de activiteit zet je alle portretten op het digibord en gaat het met de leerlingen
bespreken.
Laat de leerlingen raden van wie het zelfportret is en is de beste versie van de persoon bereikt? Hoe
dan? Vraag aan de leerlingen of er nog verschillen of overeenkomsten zijn tussen de werken.
De opdracht is om te letten op vormsoorten en kleuren. Wat heb je willen uitdrukken en welke
texturen heb je daarbij ingezet? Welke vormen heb je gekozen? Wijs ze aan. Met welke kleuren?
Hoe krijg je een andere versie van jezelf? Kan iemand vertellen hoe hij/zij te werk is gegaan bij het
experimenteren?
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