Skills Talents thuis-challenge
Bloemwerk
Krans met eigen identiteit

45 minuten

Dit is de Skills Talents thuis-challenge! Tijdens deze challenge ga jij de competitie aan
met jouw medeleerlingen. Word jij de beste van de klas?
Een bloem-challenge waaraan je deel kunt nemen zonder bloemen in te kopen
of de beschikking te hebben over een bloemschiklokaal vol hulpmiddelen.
Jouw TALENT is belangrijk...een eigen identiteit > je eigen handtekening!
Waarom wil een werkgever jou straks in dienst? Of waarom ga jij door naar het
MBO?
Lees snel verder om te zien wat de opdracht is.

•
•
•
•
•

Pen en papier.
De natuur.
Een telefoon / camera om foto’s te maken.
Eventueel iemand die de eindfoto voor je kan maken.
Computer / laptop met internetverbinding.

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips:
• Lees de opdracht goed door voordat je begint.
• Kijk goed welke spullen je wilt gebruiken, leg deze allemaal klaar.

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips:
• Ga respectvol om met de natuur.
• Ruim alles weer netjes op.

Het uitvoeren van deze opdracht levert een creatieve PowerPoint op met de
volgende producten:
• Een foto van een papier met daarop 3 kernwoorden over jezelf en een
korte beschrijving hoe je dat terug hebt laten komen in je eindfoto.
• Een fotostory van het proces van maken met min. 8 foto’s.
• 1 eindfoto inclusief je handen.
Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

Mix jouw identiteit (=wie je bent) en creativiteit met het moois wat de natuur te
bieden heeft!
Een bloemen mandala is je misschien wel bekend. In deze challenge maken we daar
een variatie op. Je gaat een krans neerleggen met daarin je eigen handen
gefotografeerd of een afdruk van je handen.
Stap 1:
Pak een papier en noteer 3 kernwoorden die bij je passen en noteer daarbij hoe
je dit terug gaat / hebt laten komen in de eindfoto van de krans.
Stap 2:
Maak van stap 3 en 4 samen, een fotostory van het proces van het maken, met
minimaal 8 foto’s.
Stap 3:
Ga je tuin of de natuur in en sprokkel diverse materialen bij elkaar. Je kunt dan
denken aan bladeren, gras, takjes, steentjes, zand (minimaal 75% van het
resultaat op de foto moet bestaan uit plantaardige materialen).
Stap 4:
Maak je creatieve krans met je eigen identiteit, met daarin je eigen handen
gefotografeerd of een afdruk van je handen. Let op de zaken die je hebt geleerd
op het gebied van vormgeving en kleurenleer.
Stap 5:
Verwerk bovenstaande stappen met foto’s in een creatieve PowerPoint.
Let op: Deze challenge wordt beoordeeld vanuit de PowerPoint!

Heel veel succes!
Ben je nu zo
geïnspireerd,
maak elk seizoen
een nieuwe krans!

Bron inspiratie afbeeldingen: Pinterest
Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

