
Leerkracht informatie

Les 7.5 Gaudí Het KunstKabinet - 7.5

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

Beeldaspecten: 3D vorm & ruimte, vlak & lijn.

Materialen & technieken: Tegels & gips, ontwerpen en 
mozaïeken.

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: Mozaieken 
bij de Grieken en Romeinen, Gaudí. Toegepaste kunst: 
architectuur.

Woordenschat o.a.: Architectuur, mozaiek, romeinse villa’s, 
decoratief, ornamenten, tegelwerk, organisch, kathedraal, 
Barcelona, zakelijk, ingetogen, romantisch, organisch, 
geometrisch, asymetrisch.

Lesopbouw (in ca. 2 lesuren): 
1. Beschouwing (film) 
2. Reflectie 
3. Creatie (opdrachtfilm) 
4. Evaluatie

Hoofd (beschouwing):
• In het beschouwingsfilmpje bij deze les leren de 

leerlingen over mozaïek. Leerlingen zien toepassingen 
van mozaïek bij de Romeinen en de Grieken.

• Ze zien en leren over de werken van de wereldberoemde 
Spaanse architect/kunstenaar Antonio Gaudí (1852-1926). 

• Leerlingen zien hoe Gaudí vernieuwend en origineel 
was in zijn architectuure en zich liet inspireren door de 
vormen uit de natuur. 

• Hij maakte objecten met asymmetrische, sierlijke, ronde 
en organische vormen.

• In deze beschouwingsfilm krijgen de leerlingen tevens 
een techniekinstructie om zelf te kunnen mozaieken.

Hart (reflecteren): 
• Leerlingen reflecteren op hun eigen (woord-) associaties 

bij de kunst en architectuur van Gaudi.

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen maken met de materialen uit de leskist en het 

KunstKabinet zelf een ontwerp voor een tegelmozaiek. 
• Ze maken zelf gekleurde mozaiekscherven (met 

veiligheidsbril, hamer, doeken en handschoenen) en 
mengen gips met een maatbeker. Ze werken volgens de 
stappen en de instructies in de lesbrief.

Evaluatie: 
• Leerlingen laten hun werkstukken aan elkaar en de 

leerkracht/begeleider zien. Ze vertellen wat ze gemaakt 
hebben, hoe ze dat gemaakt hebben en wat ze ervan 
vonden. 

• Leerlingen en leerkracht bespreken de werkstukken en 
de verschillen tussen de werkstukken.

Betreft algemene vaardigheden:
• Ontwerpen en maken 
• Mal gebruiken, mengen en roeren, samenwerken,
• Veiligheidsmaatregelen nemen tijdens werkzaamheden
• Onder tijdsdruk werken.
• Voorzichtig werken met diverse gereedschappen en 

rekening houden met elkaar tijdens het werk.

Materiaalbox: 
Deze is los verkrijgbaar op www.ckcwebshop.com. De 
materiaalbox voorziet in het lesmateriaal voor 1 groepje 
van 4-6 leerlingen tegelijkertijd. Het verbruiksmateriaal is 
toereikend voor ongeveer 30 leerlingen. 

Lesbrief voor de leerling:
De lesbrief voor de leerling zit niet in de materiaalbox maar is 
te vinden op www.ckcportal.com in de digitale leeromgeving 
van Het KunstKabinet.

Leerdoelen van deze les:
• Leerlingen leren wat mozaïek is. o.a.toepassingen van 

mozaïek bij de Romeinen en de Grieken.
• Leerlingen leren over de wereldberoemde Spaanse 

architect/kunstenaar Antonio Gaudí (1852-1926).
• Gaudí werkte veel met ornamenten en gekleurde 

tegelmozaïeken.
• Gaudí heeft in de Spaanse stad Barcelona veel grote 

gebouwen gerealiseerd. Beroemde voorbeelden van 
zijn werk zijn: Casa Vicens, Casa Milà, Casa Batllo. “Casa” 
betekent “huis” in het Spaans.

• De kathedraal “Sacrada Familia” is het grootste en 
beroemdste project van Gaudí. In deze kathedraal is 
Gaudí in 1926 ook begraven. Er wordt nu nog aan deze 
kathedraal gebouwd; hij is nog steeds niet af.

Betreft kerndoelen:
• 54. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren beelden 

en taal te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om ermee te communiceren.

• 55. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren op eigen 
werk en dat van anderen te reflecteren

• 56. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen verwerven 
enige kennis over en krijgen 
waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed.

Bestel deze materiaalbox op 
www.ckcwebshop.com

http://www.ckcwebshop.com/hkk-mbox-705

