Kunst sculptuur
Knutsel een sculptuur van hergebruikte materialen
Leef je uit als een échte kunstenaar en bouw je eigen 3D sculptuur! We hergebruiken
verschillende materialen voor ons kunstwerk. Zoek een leuk plekje uit voor je sculptuur en
bewonder het samen met anderen!
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling,
Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig voor?
klei (zelfhardend)
grote satéprikker
karton
toiletrollen
houten kralen
schroeven

sluitringen
verf
kwasten
overig materiaal (wees creatief)

Wat gaan we doen?
Door middel van klei, een grote satéprikker en het verven van verschillende materialen maken we een 3D sculptuur. Het is de
bedoeling dat de kinderen hun eigen fantasie kwijt kunnen in deze activiteit.

Voorbereiding
Zorg ervoor dat je alle materialen klaar hebt liggen voordat je met de activiteit start. Verzamel karton, toiletrollen, houten
kralen, sluitringen en schroeven. Wees creatief in het bedenken van de materialen die je aanbiedt. Je kunt namelijk allerlei
materialen gebruiken voor het kunstwerk. Je kunt er ook voor kiezen om een voorbeeld te maken van het sculptuur, zodat je
deze kunt laten zien. Kijk zelf even wat aansluit bij jouw visie.

Uitvoering van het kunstwerk
Dan is het tijd om aan de slag te gaan!
Leg de kinderen uit dat we een sculptuur gaan maken, zoals echte kunstenaars ook doen. Volg onderstaande stappen om tot
uitvoering te komen van het kunstwerk.

Maak een balletje klei voor het sculptuur. Vervolgens prik je de grote satéprikker in de klei. Dit is de basis van het kunstwerk.
Daarna ga je aan de slag met de materialen. Knip of scheur stukjes karton uit en begin deze te verven. Dit kan in
verschillende kleuren, dezelfde kleuren, met patronen dus gebruik je fantasie! Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de
toiletrollen en de houten kralen te verven.

Is dit gelukt? Dan gaan we beginnen met bouwen. Schuif de verschillende materialen over de grote satéprikker heen. Dit
kun je op allerlei manieren doen. Het is maar net wat je zelf mooi vindt.

Heb je dit gedaan? Dan is je eigen 3D kunstwerk klaar en kun je het een mooi plekje geven. Succes!

Tip
Zet de sculpturen ter aankleding in je ruimte en maak er een mooi atelier van!
Bron
http://www.handmakery.com/

