LICHT(E) MAGIE.
KLEEDJE/AANBRENG
Ozzy, de kleine tovenaar heeft de zaklamp en camera van zijn papa tijdelijk geleend. Hij is van plan om deze
namiddag zijn tovertechnieken te oefenen en gaat mensen veranderen in engeltjes, duivels en andere gekke
figuren.

MATERIAAL
-

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Donkere ruimte
Fototoestel waarbij je de sluitertijd kan aanpassen (verlengen)
Tafel of camerastatief
Veel zaklampen en andere lichtgevende spulletjes
knutselmateriaal: papierplakband, crèpepapier, scharen,…

SPEELIMPULSEN
- Laat de kinderen wennen aan de donkere ruimte. Laat ze in groepjes en met heel veel zaklampen de donkere
ruimte verkennen. Je kan ze eventueel voorwerpen laten zoeken.
Eenmaal ze gewend zijn aan de donker kan je van start gaan. Plaats een fototoestel met lange sluitertijd in de
ruimte en laat de kinderen één voor één met een zaklamp (of iets anders dat licht geeft) bewegingen maken
voor de camera. Die bewegingen worden opgenomen door het fototoestel. Het eindresultaat zijn prachtige
foto's gemaakt met licht.
Je begint best eerst met enkele cirkels en lijnen. Wanneer iedereen de techniek beet heeft kan je verder gaan.
-Je kan dingen schrijven met licht. Je eigen naam, de naam van het speelplein, hartjes,...
- Werk met verschillende kleuren licht. Je kan hiervoor crèpepapier op je zaklamp kleven.
-Vervorm menselijke figuren. Ga met je zaklamp rond een persoon zijn/haar silhouet. het lijkt alsof je figuur
omgeven wordt door licht. Daarbij kan je variaties aanbrengen door bijvoorbeeld vleugels, een staart, een
kroon,... te tekenen met licht.
Op het www vind je tal van leuke voorbeelden. Typ in je zoekrobot 'licht kunst' of 'light art' of 'fotografie lange
lichtinval'

BEGELEIDERSTIPS
- Kinderen, en zekere de echt kleine moeten vaak wat wennen aan het donker. Enkele korte spelletjes kunnen
drempelverlagend werken.
- Een camera kan duur speelgoed zijn. Maak hierover goede en duidelijke afspraken met de kinderen.
- Ben je van plan om met crèpe-papier te werken? Controleer dan eerst of je lichtbron geen warmte
ontwikkelt. Crèpe-papier kan vuur vatten.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

