Vaderdag – “vitamine Zee”…(inspiratie gedicht van ‘De zee’ van Judith Herzberg)

Kunstproject:

In samenwerking met:

voor de kleutergroepen – onderbouw:
Wat gaan we maken?
1. Je maakt een zee ketting van (zelfdrogende) klei, zand, een koordje en een schelpje!
2. Met verf en een wattenstaafje versier je je flesje met stippels van de zee en vult deze met een bodempje zand voor de stevigheid.
Vitamine Zee, je naam en voor wie je het maakt staat voorop het flesje. Zo is je ketting meteen ingepakt en klaar…☺

3. Je versiert het gedicht over de zee.
a) Voor in je zee-fles versier je je gedicht aan
de achterkant. Teken met kleurpotlood
over de zee en het strand. Knip (samen
met juf of meester) een rand als een
kasteel. Met een beetje lijm en zand
maak je van je gedicht een zandkasteel.
Een paperclip boven en onder houdt het
zandkasteel bij elkaar. Het past in de fles!
b) Wil je nog meer versieren als vitamine zee?
Teken met kleurpotlood kleine tekeningetjes
op gekleurd blauw, geel of groen papier
of schrijf het hele blaadje voor en achter
vol met een woord als ‘zee’ of ‘papa’ als je
letters kunt schrijven.
Vouw daar (samen met juf of meester)
een mooie bootje van voor in je fles.

Voor groepen 4/5 middenbouw en groep 6,7,8 bovenbouw:
Wat gaan we maken?
1. Je maakt een zee ketting van (zelfdrogende) klei, zand, een koordje en een schelpje!
2. Met handlettering schrijf je op je envelop de tekst: ‘ Vitamine Zee’, van: …, voor: … kijk naar deze 2 voorbeelden. Het is meteen je
inpakpapier.
2. Met verf en een wattenstaafje versier je je envelop met stippels van de zee. Maak je tekening of patronen van de zee (golven, zon, enz.)
3. Je versiert eventueel het gedicht over de zee..met kleurpotlood. Je mag zelf je strandtekening afmaken, aanvullen wat bij het gedicht past!

