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Opdracht 1 - Basis van een carnavalswagen
De basis van een carnavalswagen bestaat uit
een aantal stappen.
Zet de stappen in de goede volgorde:

Tekening
Motto
ConstConstructie
Thema

Een carnavalswagen is groot en moet dus
stevig zijn. De constructie zorgt hiervoor.
Door balken en vormen aan elkaar te maken,
krijg je een stevig ‘skelet’ van een wagen.

Opdracht 2 - De constructie
Je ziet steeds twee constructies naast elkaar.
KKijk goed en bedenk welke van de twee
de stevigste constructie is.

Zet per twee constructies een kruisje bij de stevigste.

1 2

3 4

O O

O O

O O

O O

1. _________________  of  ___________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

In dit lesje hoor je hoe carnavalswagens worden
gemaakt. Voor een goede carnavalswagen is de
basis erg belangrijk.
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Nu kan het knutselen beginnen! Het maken van poppen (figuren) en objecten die
de carnavalswagen vullen.

Opdracht 3 - Op de bouwplaats
Kies het juiste woord. Streep het andere woord door.

Opdracht 4 - Teken je eigen carnavalswagen
Nu is het aan jou om een idee voor een carnavalswagen
te bedenken en tekenen.

Verzin een motto of thema voor jouw carnavalswagen:

________________________________________________________________________________________

Teken hier jouw carnavalswagen of pop (figuur) voor op de carnavalswagen.

Poppen en objecten worden gemaakt van bijvoorbeeld polyester of papier-maché.
Bij papier-maché - polyester werk je met een soort plastic en mallen.
Bij papier-maché - polyester werk je met lapjes papier en behanglijm.

Koppen worden eerst op karton getekend - gesneden.
Daarna wordt de kop getekend - gesneden uit piepschuim.

Kleine koppen worden vaak gemaakt van piepschuim - kippengaas.
Grote Grote koppen worden vaak gemaakt van piepschuim - kippengaas.


