Knutzzel-58 Me-Mijself-and-I
Doel van de les:
Jij en iemand die je goed kent kiezen kwaliteiten die bij jou horen.
Je maakt heel precies een tekening van jouw gezicht.

Dit moet je doen
1. Je leest op het werkblad alle kwaliteiten.
2. Daarna kleur je kwaliteiten die goed bij jou
passen.
3. Je vraagt iemand die jou goed kent 4
kwaliteiten te kleuren die bij jou passen.
4. Vergelijk de 2 lijsten met elkaar.
5. Wat wil je leren?
6. Tenslotte maak je een mooie tekening.

Dit heb je nodig






Een mobieltje om een foto van jezelf te maken.
Een printer om de foto te printen
Papier, Schaar, plakstift,
Kleurpotloden
Een gummetje

Tip
De laatste opdracht is een tekenopdracht.




Met een mobieltje kun je goed een foto maken.
Mail die foto naar jouw mailbox.
Die kun je gemakkelijk printen.





Teken eerst heel dun met grijs potlood
Kleur met kleurpotlood (dat geeft een heel mooi effect)
Met een gummetje kun je harde kleuren vervagen.

Werkblad
1. Welke kwaliteiten horen bij jou?
Kleur

4

woorden uit de lijst hieronder die het meest bij jou horen.

Er zijn ook nog 4 lege vakjes. Daarin kun je nog meer woorden schrijven die bij jou horen.

harde werker

opruimen

beleefd

anderen begrijpen

vrolijk

gevoelig

sterk

praten

geheimen bewaren

blij

sportief

ideeen

fantasie

avontuurlijk

zacht

dingen onthouden

volhouden

serieus

rustig

geduldig

knap

vrienden maken

delen

snel

grappig

lief

zelfvertrouwen

stoer

handig

keuzes maken

wachten

doorzetten

overleggen

aan anderen denken

betrouwbaar

gezellig

vriendelijk

slim

netjes

een goed humeur

troosten

samenwerken

eerlijk

luisteren

speels

creatief

behulpzaam

anderen met rust laten

4
meest
minst

2. Schrijf in het vak hieronder jouw

woorden.

Links het woord dat het

bij jou past

Rechts het woord dat het

bij jou past.

Werkblad voor een vriendje
1. Geef dit blad aan jouw vriendje (of iemand die jou goed kent).
Op de stippellijnen schrijf je jouw eigen naam (dus niet die van je vriendje).
Vraag aan hem/haar:
Kleur

4

woorden uit de lijst hieronder die het meest bij ………………………. horen

Er zijn ook nog 4 lege vakjes. Daarin kun je nog meer woorden schrijven die bij ………………………………..… horen.

harde werker

opruimen

beleefd

anderen begrijpen

vrolijk

gevoelig

sterk

praten

geheimen bewaren

blij

sportief

ideeen

fantasie

avontuurlijk

zacht

dingen onthouden

volhouden

serieus

rustig

geduldig

knap

vrienden maken

delen

snel

grappig

lief

zelfvertrouwen

stoer

handig

keuzes maken

wachten

doorzetten

overleggen

aan anderen denken

betrouwbaar

gezellig

vriendelijk

slim

netjes

een goed humeur

troosten

samenwerken

eerlijk

luisteren

speels

creatief

behulpzaam

anderen met rust laten

4
meest
minst

2. Schrijf in het vak hieronder de
Links het woord dat het

Rechts het woord dat het

woorden.
bij ……………………………………. past
bij ……………………………………. past.

Klaar? Dan graag het blad weer terug geven.

3. Als je het ingevulde blad weer terug hebt leg je beide bladen naast elkaar
4. Noteer hieronder jouw woorden

5. Noteer hieronder de woorden van het andere blad

6. Zijn er woorden die in beide rijen staan?

Kleur ze

7. Zijn er woorden van vraag 5 die jij heel fijn vindt?

Kleur ze

8. Pak jouw blad er nog eens bij.
 Welke kwaliteit wil je nog graag leren/oefenen?

 Waarom wil je dat?

 En… hoe ga je dat leren/oefenen?

9. Teken een emoji hoe jij je dan voelt

Foto - tekenopdracht
Maak een foto van jezelf

Print de foto + vouw de foto in
vieren.

De achtergrond knip je weg.
Plak twee delen op een wit
papier

Eerst dunnetjes schetsen
Daarna lichtjes inkleuren
met kleurpotlood.
Er kunnen verschillende
kleuren over elkaar.
Kijk goed naar de foto die je
natekent.

Bijna klaar.

Nog een gekleurd papier
erachter als lijst.
Dat maakt het helemaal af.

Nog een paar voorbeelden http://artzkiddoz.blogspot.com/2014/12/myself-and-i-4th-graders-fill-in-blanks.html?m=1

Onderstaande idee past ook perfect bij deze opdracht
Kijk op de volgende site en bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=TgaQUGo3AUM
1. Vouw een A4-tje dubbel

2. Beide flappen omvouwen naar beneden

3. De bovenste flap weer omhoog. Daarop
teken je 2x de bovenkant van een oog
(vingerbreedte ertussen

4. Teken ogen, pupillen en wimpers

5. Je haarlijn + bovenkant oren

6. Teken je haar

7. Een stip bijna onderaan in het midden
van het onderste papier + teken een
grote ronde boog

8. Teken op de plek van je neus een boog
naar beneden, daarna je nek. Tenslotte
versier je jouw mondkapje

9. Klap het papier open

10. Zet een stip net boven de vuowlijn en
teken de onderkan van je gezicht met
een grote boog

11. Teken je neus, je mond, tong, tanden
en je nek

12. Je mond kan allerlei vormen hebben.
Alles kan

13. Op de twee middenstukken schrijf je
veel kwaliteiten van jezelf

14. Inkleuren maar!!!

