
Land art 

In deze opdracht ga je met spullen uit de natuur zelf een klein kunstwerk maken. Hiervoor ga je eerst 
naar buiten om spullen te verzamelen en maak je er daarna een kunstwerkje van. Daarna beschrijf je 
wat je gedaan hebt. 

 

Wat heb je nodig: 

Spullen uit de natuur, zoals takken, blaadjes, bloemen, gras, steentjes of grotere stenen, veertjes, 
etc. 

Potlood of pen 

Papier met drie hokjes (als je kunt printen: zit hierachter, zo niet: maak zelf drie hokjes op een 
blad) 

week 6 donderdag: 

Groep 1-2-3 

voorbeeld:   voorbeeld: 

https://www.google.com/search?q=land+art+kinderen&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKx9vFkMDoAhXM-aQKHV_JAlcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1252&bih=579#imgrc=iS-seH4O80epHM
https://www.google.com/search?q=land+art+kinderen&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKx9vFkMDoAhXM-aQKHV_JAlcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1252&bih=579#imgrc=Ch2HQLwee5pL2M


Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Opdracht 1 
 Ga naar buiten, in de tuin of in de omgeving van je huis. Neem een groot mens 
 mee als je niet alleen naar buiten mag. Verzamel spullen die je mooi of geschikt 
 vindt voor jouw kunstwerk. Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk spullen gebruikt 
 die los liggen (pluk niet de hele tuin van de buurman leeg… ).  

 

Opdracht 2 
 Pak het papier met de drie hokjes erbij. Teken in het eerste hokje de dingen van 
 buiten die je gevonden hebt. Vertel over een of twee spullen waarom je die 
 meegenomen hebt. Wat vind je van de spullen? Zijn ze bijzonder? Passen ze bij 
 elkaar omdat ze dezelfde kleur hebben? Of een gekke vorm? Vraag iemand om 
 het bij jouw tekening te schrijven. 

 

Opdracht 3 
 Teken in het tweede hokje de plek waar je de spullen voor jouw kunstwerk ge-
 vonden hebt. Vertel erover aan iemand die in de buurt is en vraag iemand om 
 het bij jouw tekening te schrijven. 

 

Opdracht 4 
 Zoek een goede plek om jouw ‘land art’ te maken. Dit kan buiten zijn, op het 
 gras, op de stoep, in het zand. Maar je kunt de spullen ook meenemen naar bin-
 nen om daar je kunstwerk te maken als dat handiger is. Leg de spullen die je ver-
 zameld hebt op een mooie manier bij elkaar neer. Kijk daarna van een afstandje 
 naar jouw ‘land art’. Misschien wil je er nog iets aan veranderen?   

 

Opdracht 5 
 Pak het papier met de drie hokjes weer. Teken in het derde hokje hoe jouw ‘land 
 art’ er uiteindelijk uitziet. Vertel aan iemand die in de buurt is hoe je jouw kunst
 werk gemaakt hebt. Laat iemand opschrijven bij het derde hokje hoe je jouw 
 kunstwerk gemaakt hebt. 

 

Heb je zelf een telefoon? Maak foto’s van je kunstwerk en van je tekening met tekst. Of 
vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om foto’s te 
maken. 

Stuur de twee foto’s (van je ‘land art’ en van je drie tekeningen met tekst) naar de 
groepsapp van je klas of naar je juf of meester. 

 




