Animalia – verzameling van pracht en pastel
Thuisopdracht om zelfstandig of klassikaal uit te voeren, leeftijd 7+
Een zwaan als kunstwerk
In de tentoonstelling Animalia in CODA Museum is een heel bijzonder kunstwerk te zien!

Kunstenaars Afke Golstijn en Floris Bakker laten de zwaan op een hele andere manier zien. Deze
zwaan heeft eigenlijk een ‘tweede leven’ gekregen omdat er een kunstwerk van is gemaakt.
De zwaan glinstert en fonkelt als er licht op valt…

Hoe komt dat denk je? En waarom heeft de zwaan twee helften?
Maak een kort verhaaltje van 50 woorden over de zwaan.

Een zwaan & een elfje
Wil je zelf ook een kunstwerk met een zwaan maken, maar dan van papier? En vind je het leuk
om een verhaal te lezen over deze mooie dieren? Zoek in de online bibliotheek (op
www.bibliotheek.nl) naar ‘De Wilde Zwanen’ van Hans Christiaan Andersen en ga mee op de
avontuur. Lees elke week een hoofdstuk of lees elkaar voor in de (digitale) klas.

Zelf aan de slag, wat heb je nodig?
Papier | Stiften of potloden | Een schaar voor het knippen van papieren veren | Lijm om de
papieren veren op te plakken
Zoek een foto van een zwaan op internet of kijk of er ook zwanen bij jou in de buurt
zwemmen (je ziet ze meestal in sloten, parken en grote vijvers).
! Teken de vorm van een zwaan met potloden en stiften. Teken niet de veren want die
gaan we knippen!
! Teken 11 veren op een groot stuk papier (bijv. A3 formaat). Maak grote en kleine veren
die je straks op de zwanentekening kunt plakken.
! Maak nu een elfje: dit is een gedicht van elf woorden. Deze kunnen gaan over een
zwaan, maar ook over iets anders natuurlijk. Misschien heb je dit wel eens in de klas
gedaan. Als je niet weet wat een elfje is, vraag het je juf of meester.
! Heb je 11 woorden bedacht? Schrijf de woorden op de veren: één woord per veer.
! Knip de 11 veren uit en plak de veren op de tekening van de zwaan.

Yes!
Je hebt een zwaan en een elfje gemaakt :)
Jouw creatie delen? Vinden we leuk! Je kunt ze delen per mail naar educatie@codaapeldoorn.nl of natuurlijk met je klasgenoten.

