voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
60 minuten

wereldoriëntatie + kunstzinnige oriëntatie

kunst van zwerfafval
groep 7

Lesdoel
De leerlingen leren van afvalmateriaal iets
nieuws te maken, ze leren hierbij (technische)
verbindingen te gebruiken en te reflecteren op
het werk dat ze gemaakt hebben.

3 of 4 leerlingen klaar. Dit zijn de verbindingsmaterialen voor hun kunstwerk. De andere
materialen voor hun kunstwerk verzamelen de
leerlingen in de omgeving van de school: ze
gaan zwerfafval verzamelen.

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen
voor technische problemen te ontwerpen, deze
uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk
en dat van anderen te reflecteren.

Inleiding
Ga buiten met de leerlingen op één punt staan.
Wie ziet er vanaf hier iets wat niet in de natuur
hoort? Laat de leerlingen alles noemen wat ze
aan zwerfafval zien. Kunnen ze bedenken hoe
dit hier terecht is gekomen? Wat is het effect
ervan op de natuur?
Bespreek met de leerlingen of ze weten wat ‘recycling’ is: Het hergebruiken van afvalmateriaal
om te verwerken tot nieuwe grondstoffen.
Er is nog een andere mogelijkheid om afval niet
verloren te laten gaan: upcycling. Iets nieuws,
nog leukers of waardevollers maken van afval
(zie afbeelding)

Inhoud
Voorbereiding
Leg de benodigde materialen per groep van

Benodigde materialen
• Tape
• Touw
• Elastiekjes
• Lijm
• Tie wraps
• Stanleymessen
• Scharen
• Uitgeprint werkblad voorbeelden verbindingen (per groepje)
• Uitgeprint werkblad ‘verbindingen maken’
(per leerling of per groepje)

Aan de slag
De leerlingen gaan in groepen van 3 of 4 leerlingen zwerfafval verzamelen, doe dit in de buurt
van de school (evt. onder begeleiding van een
leerkracht, onderwijsassistent of ouder). De
kinderen verzamelen alles wat ze tegenkomen,
de hoeveelheid afval die ze verzamelen laat namelijk ook zien wat het effect daarvan is op de
ecologische voetafdruk. Eenmaal terug op het
schoolplein bespreken jullie wat er aan afval is
verzameld. Laat de leerlingen nadenken over
welke materialen te gebruiken zijn voor hun
kunstwerk en welke niet. Waarom sommige
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Reflectie
Bespreek met de leerlingen het volgende na:
heb je kunnen maken wat je wilde maken? Waarom wel of waarom niet? Welke aanpassingen
heb je gedaan ten opzichte van je eerste plan?
Is het daardoor beter of mooier geworden? Laat
de leerlingen dit in de groepen bespreken met
wie ze het zwerfafval verzameld hebben.

dingen wel en andere niet? Te klein, te groot?
Niet kunstzinnig genoeg? Of is het (te) vies om
te gebruiken?
Daarna gaan ze aan de slag met het maken van
een plan voor een 3D kunstwerk. Ze bedenken
wat ze willen maken van de materialen die ze
hebben en denken daarbij na over verbindingen.
Dit doen ze op het werkblad in de bijlage. Laat
hiervoor het werkblad ‘verbindingen maken’ aan
de leerlingen zien en licht dat toe. Maak zelf de
keuze of leerlingen individueel of in groepen een
kunstwerk maken. Dan kan het bouwen beginnen.

Tip! Na het maken van de kunstwerken

is er vast nog zwerfaval over, sorteer dit
met de klas en doe het in de juiste prullenbakken op school (rest, papier, plastic).

Tip! Na het maken van de plannen voor

de kunstwerken kunnen leerlingen met
elkaar bepreken wat ze van plan zijn om te
maken en samen tips bedenken hoe verbindingen of materialen nog slimmer ingezet
kunnen worden. Je kunt deze reflectie ook
doen nadat er een prototype gemaakt is.
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Werkblad: Plan maken voor 3D kunstwerk
Je hebt zwerfaval verzameld, nu ga je nadenken over wat je daarmee kunt maken. Het invullen van
dit werkblad helpt je daarbij.
1 Schrijf hieronder op wat voor kunstwerk je wilt maken:

2 Hoe moet dit kunstwerk eruit zien? Teken of schrijf je ideeën op:

3 Uit welke onderdelen bestaat het idee? Maak een lijst of nummer de onderdelen in de tekening
die je hebt gemaakt. Bedenk nu ook hoe het kunt maken en waarvan.

Onderdeel

Hoe kun je dit maken?

Welke spullen heb je nodig?

1.

2.

3.

4.

5.

4 Straks heb je allemaal losse onderdelen. Hoe maak je die aan elkaar en wat heb je daarvoor
nodig?
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Bijlage: Verbindingen
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