MEET-UP KLEI
woensdag 19 juni 2019, Studio Pansa
DE FIRMA KLEI geeft leerkrachtentrainingen. We laten leerkrachten zelf ontdekken
hoe leuk het werken met klei is en op welke manier het is in te passen binnen vrijwel
ieder vakgebied. We focussen niet op het eindproduct maar geven veel ruimte aan
onderzoek en spel. Dit stimuleert het creatieve proces.
Welke opdrachten zijn tijdens de Meet-up zoal aan bod gekomen:
Bolletje/ rolletje
Vanuit een bolletje of rolletje kan je veel verschillende opdrachten geven. Zoals de
rolletjes met elkaar verbinden. Kinderen leren zo spelenderwijs een kleitechniek.
Schetsen in klei
Doe een handeling in klei en geef het door, herhaal dit een paar keer. Met een stokje
kan je de vorm verder uitwerken. Aan het eind voegt iedereen ‘zijn’ onderdeel
samen tot een gezamenlijk kunstwerk.
Kleien vanuit voelen
Een vorm laten ontstaan vanuit het voelen is een hele vreemde ervaring. Vooral als
je een vorm uitkiest die je niet meteen herkent. Je wordt dan gedwongen om heel
aandachtig te voelen. Aan het eind kan je je voorwerp ook natekenen.
Duimpotje maken
Maak 2 duimpotjes en bevestig deze aan elkaar. Hier kan je vervolgens een dier van
maken, een potje met deksel of een portret.
In je lessen kan je aansluiten bij veel vakgebieden zoals geschiedenis, aardrijkskunde,
biologie, taal en ook rekenen.
Welke klei heb je nodig?
Het is een beetje afhankelijk van wat je gaat doen. Je kan het beste kiezen voor klei
met het fijne chamotte (0-0,5 mm, 25%). Grove chamotte (0-0,2 mm, 40%) gebruik je
om mee te bouwen en grote vormen mee te maken. Het voelt niet prettig aan je
handen. Daarnaast heb je ook klei zonder chamotte, of oefenklei, deze klei is fijn om
klei oefeningen mee te doen maar niet geschikt om te stoken. Klei moet lekker zacht
zijn als je ermee gaat werken.
Welke materialen heb je nodig?
Je kan aan de slag met eenvoudige huis-tuin- en keuken materialen zoals:
creditcard, tandenborstel/ kwastje, sateprikker, plastic mesje, lapje stof om op te
werken .
Voor meer klei- ideeën kijk op https://www.facebook.com/defirmaklei/, op
instagram defirmaklei of via de website: www.defirmaklei.nl

