
Mannetje in de maan
Groep 3-4

Je hebt nodig

chamotteklei (grof of fijn,
geelbakkend)
stokjes (wasknijper, ijsstokjes)
onderlegger

Organisatie
Reserveer wat ruimte om de
werkstukken te laten drogen.

 Betekenis
... dat jouw mannetje of vrouwtje naar de aarde kijkt
en dat je aan het gezicht kunt zien hoe het zich voelt.

 Beschouwing
... je goed hebt gekeken naar de gezichten op de
kijkvoorbeelden en hebt gezien hoe een
gezichtsuitdrukking eruit kan zien.

 Vorm
... dat je door holle en bolle vormen een gezicht kunt
laten ontstaan.

 Werkwijze
... dat je de vorm kunt veranderen door te pletten, in
te duwen met je vingers en je duimen, met stukjes
kunt opbouwen en versmeren.
... dat je met een stokje details in het gezicht kunt
stempelen.

 Materie
... dat je kunt werken met chamotteklei en stokjes op
een onderlegger.

 Onderzoek
... dat je goed hebt gekeken naar kijkvoorbeeld 3 en
tijdens het werken hebt gezocht naar de uitdrukking
van een gevoel.

Mensen zijn wonderlijke wezens. Ze kijken naar de maan en wat zien ze? Zichzelf! Er zijn verhalen over
geschreven en films over gemaakt. Het blijft een wonderlijk verschijnsel, dat 'Mannetje in de maan'. De
kinderen maken van klei een halfruimtelijk portret van dit Mannetje (of Vrouwtje) in de maan.

De uitdaging
Kun jij ...met klei het gezicht van het 'Mannetje of Vrouwtje in de maan' boetseren en laten zien hoe
het zich voelt?

Laat maar zien ......

groep

3-4  

tijdsduur
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woordenschat

de volle maan, het

gevoel/gemoed, de

gezichtsuitdrukking



 Les - procesfase handleiding

Introductie
Vraag de kinderen wanneer ze de maan voor het laatst hebben gezien en laat ze daar kort
iets over vertellen.
Toon kijkvoorbeeld 1 en nodig de kinderen uit samen eens goed naar de maan te kijken. Wat
valt ze op?
Door de vlekken kun je er dingen in zien. Het meest bekend is het 'Mannetje in de maan'.
Zie jij het ook?
Door de eeuwen heen zijn er verhalen over geschreven en er zijn films over gemaakt.

Informatie
Maar stel je eens voor dat het echt een gezicht was, de maan. Die kijkt op de aarde neer en
ziet er van alles gebeuren; mensen die samen feest maken, maar ook mensen die ruzie
maken.
Hoe zou het Mannetje daarop reageren? Toon kijkvoorbeelden 2 (gezichtsuitdrukkingen).
Hoe zou het mannetje kijken als er feest wordt gevierd? En hoe als er iets ergs gebeurt?
Hoe zou je die andere uitdrukkingen benoemen en wanneer zou-ie zo kijken?
Dat is wel leuk aan het Mannetje. Als je 'm van klei maakt, kun je 'm zelf een uitdrukking
geven, een gevoel!

Instructie
Let maar eens op hoe je dat kunt doen. Toon techniekstappen 1.
Je neemt een stuk klei, kneedt het eerst goed door en maakt er dan een bolletje van ter
grootte van een appel.
Je plet het op de onderlegger. Doe dat rustig en draai 'm een keer om, zodat de klei niet blijft
plakken. Laat de randen schuin aflopen.
Druk er eerst de oogkassen in met je duimen.
Ook de mond kun je induwen met je duim of vingers.
Het neusje kun je opbouwen met kleine stukjes klei, als je ze maar goed aansmeert.
Toon techniekstappen 2. Leg het gebruik van de stokjes goed uit.
Met de stokjes kun je aan de uitdrukking werken: de mondhoeken omhoog trekken,
wenkbrauwen maken etc.
Kijk steeds goed wat er met het gezicht gebeurt en wat je wilt veranderen.
Toon kijkvoorbeelden 3 en ga kort in op de verschillen tussen de gezichten van de maan en
vraag ze naar hun voorkeur.
De eerste stap is dan klei verdelen en een bolletje kneden.

Uitvoering/begeleiden
De eerste stappen zijn louter ambachtelijk: doorkneden van de klei, bolletje maken en
pletten.
Voorkom dat ze in hun enthousiasme te luidruchtig worden. Het pletten moet zachtjes en
met overleg gebeuren.
Laat ze de vorm nog even loshalen van de ondergrond voordat ze definitief gaan vormgeven
(ter voorkoming dat ze 'm er na afloop niet heel afkrijgen!).
Hier en daar zul je het aan de tafel even moeten voordoen.
Als de duimen er eenmaal zijn ingedrukt is het begonnen. Druk de kinderen op het hart dat
ze zachtjes te werk gaan en steeds goed kijken wat het effect van hun handeling is.
Ze kunnen er een stukje 'reserve klei' bijnemen om de vorm aan te vullen. Maar de meeste
vormen moeten ontstaan uit de beschikbare schijf (anders plakken ze alles erop).
Doe het aansmeren van een toegevoegd stukje hier en daar even voor. Voor kinderen is dit
lastig omdat je eerst de vorm weer doorbreekt om 'm later weer te herstellen met meer
massa.
Laat de kinderen nog even wachten met het gebruik van de stokjes tot de basisvormen
voldoende holle en bolle delen hebben.
Kijk tussendoor samen af en toe naar de kijkvoorbeelden 2 en 3 om de gelaatsuitdrukking te
bestuderen en om te zetten in vormen.
Zet ze ertoe aan wat veranderingen te proberen, te ervaren dat je elk moment een andere
uitdrukking kunt maken in de klei (spel).
Enerzijds bepalen ze zelf wanneer het werkstuk zijn definitieve vorm heeft. Anderzijds kun
jij eisen stellen aan de afwerking.
Tot slot maken ze een gaatje aan de bovenkant, minstens 1,5 cm van de rand. Na het
bakken kan het Mannetje in de maan daaraan worden opgehangen.
Het opruimen zal bestaan uit het samen kneden van de restjes.
Als de onderleggers door andere groepen worden gebruikt, kunnen de werkstukken op een
krant worden gedroogd.

Nabeschouwing - Toelichting
Het maken van deze gezichten is geen uitgebreide opdracht, waardoor de nabeschouwing
aansluitend kan worden georganiseerd.
Een halve (dubbele) kring is daarvoor een goede opstelling.
De werkstukken liggen op een ondergrond (legger of krant) in het midden van die kring.

Nabeschouwing
Kijk eens even naar al die Mannetjes (en Vrouwtjes?) in de maan.
Kun je goed zien hoe het zich voelt? Welke vallen erg op?
Waardoor vallen die op? Hoe zou je hun gevoel noemen? Wat zouden ze op de aarde hebben
gezien?



Welke koppen zijn eigenlijk lekker rustig? Dat kan natuurlijk ook!
Hoe is er met de klei gewerkt? Waar zie je de schijf nog goed terug?
Waar zie je veel verschillende bobbels en kuilen? (bolle en holle vormen)
Waar is er flink met de stokjes in de klei gewerkt?
Wat is het effect daarvan?
Wie kan er iets vertellen over zijn manier van werken? Wat lukte goed? En wat was lastig?

En verder...
Als je de werkstukken gaat bakken, laat de kinderen dan een gaatje bovenin hun werkstuk
maken. Het kan dan worden opgehangen.
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