WERKBLAD INTRO

DE KLEUR BEPAALT

Het eerste gezicht
1. a. Waar kijk je als eerste naar bij deze afbeelding?
b. Waarom valt dit jou meteen op?

2. Welke persoon valt je het meeste op? Omschrijf deze persoon.

3. a. Hoeveel personen zie je in het bovenste gedeelte van de afbeelding?
b. Hoeveel personen zie je in het middelste gedeelte van de afbeelding?

4. Noem minimaal drie verschillen tussen het uiterlijk van de personen bovenaan en van de personen
in het midden van de afbeelding.

5. Probeer in één zin te omschrijven wat je op het onderste gedeelte van de afbeelding ziet.
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Kijkwijzer
1. a. Welke kleuren zie je op de afbeelding?
b. Welke kleur valt het meeste op?

2. Er loopt een rode lijn tussen twee groepen personen.
a. Als je de twee groepen elk met een kleur zou benoemen, welke kleuren zouden dat dan zijn?
b. Bij welke van de twee groepen zie je het meeste licht en bij welke het meeste donker?
c. Hoe komt dat?

3. Hoe is de afbeelding ingedeeld? Omschrijf de plaats van de verschillende onderdelen op de
afbeelding.

4. Bij het onderste deel is gebruik gemaakt van afsnijding. Wat zou er op het niet getoonde deel te
zien zijn?

5. Welke sfeer/emoties vind jij bij de afbeelding passen? Kies uit: blij, verdrietig, vrolijk, boos,
tevreden, ontevreden, grappig, serieus, vriendelijk, onvriendelijk, ongerust, nieuwsgierig, dromerig,
angstig, dapper, somber, gezellig, strijdlustig, eenzaam.
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Inhoud
1. Kijk naar de tekst bovenaan.
a. Wat betekent het teken = ?
b. Waarom zou er nu een streep door het = teken staan?

2. Wie of wat stellen de personen voor op de bovenste en middelste afbeelding?

3. Waarom heeft de maker van de afbeelding de rode contourlijn gebruikt?

4. Wat denk je dat de maker duidelijk wilde maken met de onderste afbeelding?

5. Door welke organisatie is deze afbeelding gemaakt?
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