Schilderstijlen 2
In de eerste kolom kruis je aan welk doel voor jou van belang is
In de tweede kolom komt de evaluatie, na de opdracht kijk je welke doelen behaald
zijn.

Doel:

Nodig:

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Kennis van verschillende schilderstijlen
Oefenen met opzoeken op internet
Verdiepen in 4 schilderstijlen
Toepassen
Netjes werken
Doorzetten
Omgaan met perfectionisme







Computer
Internet
Een zelfgemaakte tekening
1 vel A3 Papier of schildersdoek
Potloden, verf

Doelgroep: Voor leerlingen die tekenen leuk vinden vanaf circa 10 jaar, als
vervolg op de opdracht Schilderstijlen 1
Tijd:

Afhankelijk van het afwerkingsniveau: 4 tot 12 uur

Opdracht:
Deze opdracht is een vervolg op de vorige opdracht over Schilderstijlen.
Je gaat je nog verder verdiepen in verschillende schilderstijlen en op weg naar het
bedenken van je eigen schilderstijl.

1. Zoek op internet naar 5 verschillende stijlen om te tekenen of schilderen
2. Neem onderstaand schema over en werk deze informatie uit:

Stijl

verhoudingen
perspectief

Kenmerken van schilderijen
Lichtinval kleurgebruik
realistisch materiaal

Uitleggen/ laten
opzoeken
Niet alles van
toepassing
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vormen

3. In jouw tekeningAls jij zelf gaat tekenen, welke stijlen zie je terug in jouw werk?
Er is geen goed of fout in deze opdracht, maar vertel welke onderdelen van de
verschillende stijlen (hoeft niet per se uit 2.) jij terug ziet in je werk:
Welk deel van deze stijl gebruik jij ook?
Zelfde schema aankruisne

Onder welke stijl valt jouw tekening het meest?
4. Kun je een eigen stijl bedenken? Maak in je eigen stijl een groot schilderij.
Schetsen?
Uitleg eigen stijl

Evaluatie
a.
b.
c.
d.
e.

Heb je je doelen behaald?
Hoe veel tijd heb je aan deze opdracht besteedt?
Wat vind je van het resultaat?
Wat heb je geleerd?
Wat heb je ontdekt over jezelf?
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