Het Imaginaire Eiland
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Maak jouw eigen
Imaginaire Eiland

Ka
kind n n je
(goed og niet
Leg d ) lezen?
e opd
dan u racht
it.

Ontwerp een eigen imaginair eiland. Een eiland
waar alles is zoals jij het je wenst! Hoe ziet dat
eiland eruit? Zoek eerst inspiratie. Maak dan je
eigen eiland-ontwerp, in het midden van jouw
onderzoekboek.

Neem een leeg tekenboek. Maak er een onderzoekboek van. Verzamel
je gedachten, vindingen, verzinsels en dromen in jouw boek. Er zijn
geen regels.
Verstopt tussen alle dingen die je krabbelt, kriebelt, plakt & maakt, liggen briljante gedachten.
Misschien wel een goed idee om de wereld mooier te maken. Jouw eigen leefwereld, of de
grote wereld van ons allemaal.
VRAGEN

Doen!

Om zelf of met je klas over na te denken en in
jouw boekje iets over te krabbelen:
•
Wat denk je dat imaginair is? Wat
betekent het? Herken je klanken uit dat
woord?
•
Wat is een eiland eigenlijk? Is een eiland
los of verbonden? Schrijf woorden op die
in je opkomen.
•
Hoe is het om op een eiland te wonen?
•
Zijn alle eilanden hetzelfde? Onderzoek
eilanden op de wereld, bijvoorbeeld
Terschelling, Hawaii of Antarctica.
•
Hoe smaakt de zee rondom jouw eiland?
•
Welke twaalf geuren ruik je op jouw
eiland?
•
Wat zou er kunnen gebeuren op jouw
eiland?
•
Welke taal spreken ze op jouw eiland?
•
Wat zijn de regels op jouw eiland?

Maak jouw eigen imaginaire eiland
•
Beschrijf een dag op het eiland.
•
Doe verslag van jouw eilandweer als in
het journaal.
•
Teken een strip over twee
eilandbewoners.
•
Beschrijf een eilandfeest.
•
Maak een gedicht over de natuur op het
eiland.
•
Maak (fantasie)dieren die op jouw eiland
kunnen wonen.
•
Zoek een kunstwerk dat bij jouw eiland
past.
•
Maak een recept van dingen die je op
jouw eiland kan vinden.

Tips

•

•

•

Dit is een KEKopdracht in samenwerking met Oerol. KEK is een
provinciaal cultuurprogramma voor basisscholen, waarin gewerkt
wordt met cultuur, kunst en creativiteit. Voor bijzondere, rake,
kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.
Deze opdracht is van Anne Graswinckel, Marin de Boer en Antsje
van der Zee. Vormgeving Jelle F. Post.
Wil je nog meer inspiratie? Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus

project

Kies de vorm van een
bestaand eiland en maak
daar jouw eiland van.
Je kunt deze opdracht alleen
doen, maar je kan ook met je
klas samen één
groot eiland maken.
Dit is een beginnetje. Laat je
inspireren.

