
Vliegerfestijn
Groep 5-6

Je hebt nodig

kleine vouwblaadjes in diverse kleuren
(ca. 10x10cm)
kopieerpapier A4 als onderlegger
schaar
potlood
lijm of lijmstift
achtergrond papier blauw ca.
50x70cm
set viltstiften

Organisatie
Je kunt de groepjes van ca. 4
leerlingen vooraf naar eigen keuze,
maar ook random samenstellen om
samenwerkingsvaardigheden uit te
bouwen. (21st century skills)
Bedenk vooraf waar je het materiaal
zó neerzet, dat er niet teveel gelopen
hoeft te worden. Bijv. verdelen poer
tafelgroep van 4 tot 6 leerlingen.

 Betekenis
... dat je minstens 3 verschillende vliegers kunt
maken waarmee je samen een Vliegerfestijn kunt
uitbeelden

 Beschouwing
... dat je ziet hoe een vlieger door o.m. symmetrie
kan werken.
... dat je ziet hoe kleuren contrasteren of juist niet.
... dat je ziet wat siervormen zijn.

 Vorm
... dat je symmetrie (spiegelen) op verschillende
manieren kunt toepassen.
... dat je jouw kleuren in nuances en contrasten
bewust kunt kiezen.
... dat je verschillende siervormen kunt maken.
... dat je samen in overleg een compositie van veel
vliegers kunt maken.

 Werkwijze
... dat je een halve vorm kunt voorschetsen.
... dat je dubbele lagen gevouwen papier kunt
knippen.
... dat je de onderdelen op hun plaats met lijm kunt
vastzetten.

 Materie
... dat je ervaring opdoet met gekleurd papier,
potlood en viltstift.

 Onderzoek
... dat je verschillende symmetrische vormen kunt
uitproberen.
... dat je kunt spelen met siervormen.
... dat je kunt samen een Vliegerfestijn schuivend
uitprobeert.

Ilvy heeft op haar verjaardag een vlieger gehad. Samen met Driss gaat ze die oplaten op het Vliegerfestijn.
Ze kijken hun ogen uit: wat zijn er veel soorten prachtige vliegers. Ze besluiten zelf vliegers te gaan
ontwerpen!

De uitdaging
Kun jij ... met gekleurd papier en viltstift minstens 3 vliegers ontwerpen die verschillen in kleur,
vorm, grootte en versiering? En met je groepje een echt Vliegerfestijn samenstellen op een
ondergrond van blauw papier?

Laat maar zien ......

groep

5-6  

tijdsduur
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dimensie

2D  
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eenvoudig

materiaal/techniek

Papier, Viltstift  

beeldaspect

Compositie, Herhalen,
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Ornament en versiering, Kleur,

Nuances en contrasten,

Ruimte, Ruimtesuggestie,

Grootte verschil  

type

voorstelling

vakgebied

Mens en samenleving,

Rekenen en wiskunde  

onderwerp

Vliegeren, festijn, zomer,

feest, symmetrie

woordenschat

de symmetrie, de opwaartse

druk, het festijn.



 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon het stripverhaal van Ilvy en Driss als inleiding op de les:
Dit is Ilvy, ze is net 10 jaar geworden. Ze heeft een vlieger gekregen.
En dit is haar vriendje en buurjongen Driss. Zijn ouders komen uit Iran, het vroegere Perzié.
.In het park is een Vliegerfestijn. Dat vindt ze heel spannend. Ze gaan haar vlieger samen
oplaten.
Op het grote veld aangekomen loopt Driss met de vlieger naar achteren terwijl Ilvy het touw
afrolt.
Op een teken laat Driss de vlieger los en rent Ilvi naar voren: daar gaat de vlieger hoog de
lucht in.
Blij dat het lukt maken ze een sprongetje van opwinding.
Maar als ook de anderen hun kleurige vliegers oplaten slaat de teleurstelling toe: eigenlijk is
het een saaie vlieger!
Driss komt op een idee. Zijn vader is wiskundige en weet vast wel hoe je coolere vliegers
kunt maken.
Thuis legt hij uit dat het vooral om één principe gaat: 'symmetrie'. De vorm moet aan de ene
kant er hetzelfde uitzien als de andere kant. De lucht drukt dan aan beide kanten even hard.
Als je dat een keer ziet, kun je ze elke vorm geven. En het helpt als de onderkant groter is
dan de bovenkant. Dan drukt de lucht de vlieger omhoog.
Enthousiast gaan ze aan het ontwerpen en laten daarna de mooiste vliegers op!

Informatie
Toon Kijkvoorbeeld 1 (vliegers op het festijn): Kijk eens goed naar deze vliegers. Welke lijkt
het meest op een 'gewone' vlieger? Wat wijkt er af? (toevoegingen en versiering) Welke het
minst? (sommige lijken op een vleermuis of vlinder)
Toon Kijkvoorbeelden 2 (vliegers vergelijken): Beschrijf deze vliegers en hun verschillen
eens. Welke zie je het beste? Welke bevalt jou het best? (vorm of kleur en versiering?) Wat
zei de vader van Driss ook weer? Bij welke vlieger gaat dat niet op?
Toon Kijkvoorbeeld 3 (kleuren in de lucht): Welke kleuren vlieger vallen het beste op tegen
een blauwe lucht? In welk geval zou je blauw kiezen? (als je bijvoorbeeld een afbeelding op
wilt plakken en de achtergrond wilt laten vervallen) Waarom zie je de blauwe vlieger nog vrij
goed? (licht-donker verschil)
Toon Kijkvoorbeeld 4 (kleuren op de vlieger): Hier zie je ook een lichtere kant van blauw. Zie
je dat die bijna wegvalt? Op elke vlieger is met dezelfde kleur stift een patroon getekend.
Wat valt je op? Hoe komt dat? (meer of minder kleurcontrast)
Wij gaan nu ook vliegers ontwerpen. Kijk maar eens hoe je dat kan doen.
Welke vlieger lijkt het grootste en welke het kleinste? Waarom weten we niet of het echt zo
is? (Omdat een vlieger dichtbij groot lijkt en ver weg klein)

Instructie
Loop de volgende techniekstappen door:
Zoals Driss' vader heeft uitgelegd gaat het er vooral om dat je vlieger 'symmetrisch' is, dat
beide kanten precies hetzelfde zijn. Een hele eenvoudige manier om dat te bereiken is
vouwen.
Als je een vouw maakt en daarna een vorm knipt, is die aan beide kanten hetzelfde.
Het leuke is dat je ook twee velletjes verschillend van kleur tegelijk kunt knippen. Dan krijg
je precies dezelfde vliegers in verschillende kleuren.
Door ze op dezelfde manier te verdelen, kun je de kleuren afwisselen.
Dat voorbeeld is met een 'gewone' vlieger gemaakt.
Maar met die vorm kun je ook vanalles doen, zoals Driss vader al uitlegde. Schets met je
potlood maar eens een vorm op één helft.
Knip 'm daarna uit. Dat hoeft niet zo precies. Voel maar hoe de schaar het wil ;-)
Met de restjes kun je prachtige siervormen knippen. Of een staart maken.
Met kleuren viltstift kun je natuurlijk de mooiste fijne siervormen tekenen. Dat kan
symmetrisch maar je ook anders.
Probeer eerst wat siervormen uit op een kladje, zodat je weet hoe het staat.
Als je iedereen 3 verschillende vliegers heeft, kun je ze verdelen in de lucht, het grote blauwe
vel als ondergrond.
Wanneer je samen tevreden bent kun je de delen vastplakken met een puntje lijm. Ze
blijven dan nog eenbeetje los, waardoor het echter lijkt!

Uitvoering/begeleiden
Als de leerlingen goed bij het materiaal kunnen loopt de les eigenlijk vanzelf.
Het gaat erom dat ze echt tot ontwerpen komen. Dat betekent dat ze de tijd nemen om te
zoeken en uit te proberen, voordat ze iets definitief maken.
Benadruk dus dat een ontwerper iets doet, dat rustig beoordeelt, wat verandert....en zo door
tot het beste alternatief kan worden gekozen.
Omdat ze ook onderdelen van elkaar mogen gebruiken, kan er veel levendige interactie
ontstaan. Stimuleer die, maar hou de aandacht gericht! (laag geluidsvolume, alleen overleg
over het werk, tempo hoog)
Faseer het werkproces: eerst knippen, dan delen opplakken, dan werken met stiften.
Nodig ze uit tot veel variaties!
Tussentijds kan restpapier en snippers door de snelsten vast worden verzameld, gesorteerd
en weggegooid.
Tot slot, als ieder minstens 3 vliegers heeft, is het tijd om het luchtruim, het blauwe vel, te



vullen met de vliegers.
Benadruk dat je daarbij rustig schuift, beoordeelt en overlegt om tot een eindproduct te
komen. Dat kan dan worden vastgeplakt.
Natuurlijk kunnen er dan nog leuke details worden toegevoegd als staarten.
Het werk is dan klaar voor de nabespreking.

Nabeschouwing - Toelichting
Het aantal 'Vliegerfestijnen' is goed te overzien. Dat maakt nabespreken beter te doen. Dat
kan deze keer mooi in de vorm van een presentatie.
Laat ze presenteren aan de hand van de volgende vragen:
Is het gelukt om alle vliegers echt van elkaar te laten verschillen?
Welke lijken het meest op elkaar?
Welke springen er echt uit als 'anders'?
Ligt dat vooral aan de kleur, vorm, grootte of versiering?
Vertel iets over de samenwerking, hoe ging dat?
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