KIJKWIJZER
BIJSCHOLING
BEELD
Onderwerp: zelfgemaakte zoutdeeg

Inspireert, stimuleert en jij creëert!

1. Algemene doelen:

Beschouwen:
* Ik maak kennis met een zeer gekke kunstvorm: Spoerri
* Ik ga op zoek naar eigen indrukken
Creëren:
* Genieten van kneden, vormgeven en versieren
* Ik neem tijd om te verkennen en te experimenteren

1. Beeldaspecten doelen:

• lijn: ik versier mijn werkje zo dat ik een eigen stijl heb, dat het mooier wordt
• vorm: ik kan basisvormen maken die ik herken in fruit: bol = appel, worst = banaan
• kleur: ik kan de juiste kleuren linken met fruit

2. Materialen:
- bloem 2 bekers
- zout 2 beker
- lauw water 1 beker
- plakkaatverf om te kleuren
- olie 1 lepel, moet niet
3. Recept:
Pak een grote kom en voeg hier alle droge ingrediënten aan toe (ook de kleur), de olie en dan
pas het water. Het helpt om het water op het zout te gieten om het op te lossen. Eerst goed
roeren met een lepel en dan mengen met je ingebloemde handen. Kneed goed gedurende een
paar minuten. Dit is heel aangenaam omdat het deeg lauw is.
Wil je het deeg kleuren dan kan je dat met plakkaatverf, voedingskleurstof of bister. Indien het
te plakkerig wordt, voeg je weer wat bloem toe.
Bakken doe je in de oven op 100° gedurende twee tot drie uren, afhankelijk hoe dik je gewerkt
hebt. Je kan het ook in de micro doen, maar dan op laagste stand, blijf er wel bij. Dit is goed
voor als je platte dingetjes hebt gemaakt. Reken op 2-5 min.
Je kan het ook laten uitdrogen op de verwarming, zet het gewoon gedurende een aantal dagen
er op en laten drogen!
Sommige recepten voegen glycerine (1 theelepel) toe, dit dient om je werkstuk beter te
bewaren en elastischer te maken. het is absoluut niet noodzakelijk. Indien je hebt, kan je het
toevoegen met het water.

4. Beschouwen:
Daniel Spoerri, is een Zwitserse kunstenaar die hele tafels tegen de muur hangt. Een high tea
party met vrienden, de tafels achteraf vertellen een verhaal. Kan jij met je kleuters ook zo’n
verhaal vertellen?
Aan de slag om een onvergetelijke tafel te creëren die je kan plakken op een groot stuk karton
of hout!
Welk soort diner ga je houden met je kinderen? Spaghetti, pizza, soep, chique, pick-nick..
Wij kiezen voor koffie met taart. Mini-taartjes, wat kan er allemaal op liggen? Je kan kijken van
een echt voorbeeld (ook lekker voor bij de koffie achteraf, ;) ) of vertrekkend van foto’s.

4. Creëren
Geef hun een taartvorm die ze vullen met gewoon deeg. De vulling kunnen ze kleuren
afhankelijk wat ze willen.
Kiezen ze voor fruit, dan kan je het laten snijden en per twee werken.
Kiezen ze voor latjes, dan moeten ze goed worsten kunnen rollen.
Kiezen ze voor een fantasietaart bv prinsesjestaart (alles roze) of voor groen deeg van dino’s?
Ga dan op zoek naar de attributen om zo een tafel te maken zoals Spoerri, oude kopjes (of
plastieken), borden.. om op te plakken en tegen de muur te hangen.
Een leuke en boeiende uitdaging voor je kleuters.
Tip! Je kan de borden en kopjes ook laten beschilderen met porseleinverf, je tafellaken laten
versieren..; zo heb je een opdracht die enkele weken kan duren.

5. Evaluatie
Kunnen ze de taarten herkennen?
Wat vinden ze van deze kunstvorm/werk?
Zijn ze tevreden van het resultaat?

