BLIJF THUIS!
KUNST IN HUIS
1

Volg jij het nieuws?

Maak een nieuwsuitzending waarin jij het
corona nieuws presenteert. Vertel hoe jij
denkt over de maatregelen en hoe jij je
hieraan probeert te houden. Maak een
filmpje van ongeveer 3 minuten. Let hierbij
op belichting en verstaanbaarheid.

2

NIEUWS

Hoe ontvlucht jij corona?
Foto 1: je bent in jouw eigen huis,
maar zorg dat de setting lijkt of jij op
een geweldige vakantie bent.
Foto 2: zoom uit en laat zien waar je
daadwerkelijk bent.

3

Hoe voel jij je?

We hebben allemaal ontzettend veel emoties gevoeld de
afgelopen dagen. Geschrokken omdat scholen dicht gingen,
blij omdat we konden uitslapen, verdrietig omdat we onze
vrienden missen. Welke emoties heb jij ervaren? Maak een
collage van 4 foto’s waarop te zien is hoe jij je voelt.

4

Wie fleur jij op?

Doe een goede daad voor een ander.
Wie kan er een steuntje in de rug
gebruiken? Schrijf een brief, doe de
boodschappen, een klusje in de tuin
of een andere daad en leg deze vast.

5

Wat vind jij van deze tijd?

Maak een rap, lied, gedicht of spoken
word waarin je laat zien of horen hoe
jij denkt over deze tijd.

6

Wat is er veranderd?

Opeens zit je thuis. Je mist je vrienden
en kan niet meer de deur uit. Maak een
artikel waarin je vertelt wat er voor jou
veranderd is. Gebruik quotes en foto’s
om jouw artikel aan te kleden.

7

Wie/wat mis je?

Er is een hoop veranderd
afgelopen tijd. Wie of wat
mis je het meest? Maak een
collage van alles wat je mist.
De collage kan bestaan
uit foto’s, tekeningen of
afbeeldingen uit kranten
en tijdschriften.

8

Waar irriteer
jij je aan?

Maak een klaagmuur vol
post-its met dingen waar
jij je aan irriteert, schrijf
één irritatie op per post-it.
Maak een foto van jouw
klaagmuur.

10

9

Heb jij
gehamsterd?

Of valt dit wel mee?
Maak een stevige
bouwconstructie van
spullen uit de voorraadkast van minimaal
1 meter hoog.

Hoe beschrijf jij 2020?

Maak een filmpje waarin jij vertelt
aan de nieuwe generatie hoe het
was om in 2020 te leven. Doe dit
in de rol van geschiedenisdocent.
Behandel minimaal 2 onderwerpen
die volgens jou niet mogen missen
in deze geschiedenis les.

Verwerk alles wat er nu op je afkomt in tijden
van corona met deze creatieve opdrachten.
We wensen je veel plezier en gezondheid.

