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OPDRA
CHT

EEN
Mijn blije
DAGboek

Waar heb je zin in vandaag?
…………………………………………………
…………………………………………………
Wat is het begin
van een kunstwerk?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Hoe bepaal je of je een
kunstwerk mooi vindt of niet?
…………………………………………………
…………………………………………………

Carel Visser
Dit is Carel Visser met zijn hond
Mozes. Carel was niet alleen
dol op honden, hij hield ook
heel veel van kunst. Het liefst
maakte hij beelden. Van alles
wat hij tegenkwam, wilde hij
een kunstwerk maken: planten,
dieren, mensen.. maar ook
regenbuien en boten.
Carel maakte met zijn beelden en
tekeningen een eigen wereld. Hij
had heel veel fantasie. Vanuit het
niets liet hij dingen ontstaan. Hij
schiep een wonderlijke wereld.
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Rupsen
Carel Visser bedacht allerlei nieuwe
diersoorten. Van ijzer maakte hij
bijvoorbeeld deze rupsen.
Heb jij ook veel fantasie? Bekijk de
foto's van de rupsen goed en leef je in.
Als deze dieren zouden leven:
Hoe bewegen ze dan? Doe eens voor.
Wat eten deze insecten het liefst?
…………………………………………………..........
…………………………………………………..........
Waar wonen deze rupsen denk je?
…………………………………………………..........
…………………………………………………..........
Bedenk een naam voor dit
nieuwe diersoort.
…………………………………………………..........
…………………………………………………..........

OPDRA
CHT

TWEE
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HT

OPDRAC
Maak het zelf:

een echt
fantasiedier

DRIE

Benodigdheden:
• Gevonden voorwerpen
• Lijm of plakband
• Draad
• Schaar

1.

Ga op zoek naar verschillende
materialen in en rond je huis:
stukjes papier, luciferdoosjes,
draad, prikkers, dopjes, knopen,
kurken, wasknijpers, elastiekjes,
stenen, takjes, bladeren, veren,
enzovoort. Verzamel zoveel
mogelijk spullen.
2. Bedenk wat voor soort
fantasiedier je wilt maken,
bijvoorbeeld een beest dat kan
vliegen, of heel veel poten heeft,
of een dier met een zachte vacht.
Laat je inspireren door je gevonden
voorwerpen.

3.

Creëer je eigen dier: stapel, bind
of plak je materialen aan elkaar.
Knip of scheur vormen uit. Gebruik
je fantasie!
4. Bedenk een leuke naam voor je
fantasiedier.
We zijn benieuwd wat je hebt
gemaakt! Maak er een foto
van! Post hem op social media
en tag museum Beelden
aan Zee met deze hashtags:
#museumbeeldenaanzee
#museaonline #blijmaker

VEEL PLEZIER!

