
Galaxy explosion Book



Galaxy explosion book
Het leuke aan explosion books is dat ze
overal voor in te zetten zijn. 
Denk ook eens aan cadeautjes met foto's,
spreekbeurt, verwerken van een boek i.p.v.
een boekbespreking, maar ook heel erg leuk
om bij de uitwerking van een thema te
gebruiken. 
Het ziet er spectaculair uit!
En wees gerust: het is echt te doen!

In mijn voorbeeld gebruik ik 'galaxy' als
thema. 

Voordat je begint:
Is het goed om te weten dat ik hier drie
lessen mee bezig ben geweest. 
Mijn groep 7/8 heeft twee lessen geschilderd
en gespat. In deze lessen hadden de
leerlingen nog geen idee wat we uiteindelijk
gingen maken en lag de focus op de
technieken.
We hebben het boek in één les in elkaar
gezet. 



Benodigdheden:

Het boek
Per leerling heb je nodig:

- 3 vouwbladen van 20x20cm (zwart)
- 2 (dun) karton van 11x11cm
- 2x mooi papier (print/origami) 15x15cm
- 50 cm lint
- plakstift
- karton van 9x9cm (deze dient als mal)

Het schilderen:

- ecoline of liquid watercolor (felle kleuren
en zwarte ecoline) 
- 3x A4 aquarelpapier per leerling
(zorgt dat de waterverf zo mooi overloopt) 
- kwasten voor waterverf (zacht)
- pot voor water
- veel kranten voor op de tafels
- witte verf en tandenborstel (voor het
spatten) 
- schorten 

Ik heb de waterverf, het aquarelpapier, lint en origamipapier bij de Action
gekocht. 



Stappen

De leerlingen kunnen dan aan de slag!
Voor het mooiste resultaat is het
belangrijkste dat ze geen strakke lijnen
zetten maar dat de kleuren in elkaar gaan
overlopen. Ze maken er drie (A4) per persoon
zodat ze straks genoeg hebben om in hun
boek te plakken.

Het schilderen:
Ik heb met de leerlingen eerst een filmpje op
youtube bekeken over hoe je een galaxy kunt
schilderen met waterverf. 
Dubbelklik op onderstaand filmpje (vanaf 50
seconden en wij hebben het niet vastgeplakt.) 



Een aantal voorbeelden uit mijn klas:

Nog even met witte verf en een
tandenborstel spatten en dan laten drogen. 



Het maken van een explosion book:
Hieronder heb ik een uitgeschreven uitleg
met foto's.

Ook heb ik een uitlegvideo gemaakt. 
Deze is te vinden op de site van
juffrouwfemke. 

https://www.canva.com/design/DAFBWQWznaw/edit


Het maken van een explosion book:
De kaft:
Per leerling heb je nodig:
- 2 (dun) karton van 11x11cm
- 2x mooi papier (print/origami) 15x15cm
- plakstift

De leerlingen gaan het karton inpakken. 

- leg de mooie kant naar beneden en plak
jouw karton in het midden. 

- lijm op de onderste rand smeren en omhoog
vouwen. 

- lijm op de bovenste rand smeren en
omvouwen. 

- dan zijn de twee zijkanten aan de beurt.

Ik leg het dan even onder iets zwaar zoals
een map. 

En maak de tweede! (Ook onder iets zwaars)



De stappen in foto's



Het maken van een explosion book:
Het vouwen doe ik voor met mijn
documentcamera zodat iedereen op het bord
mee kan kijken, maar voor de klas uitleggen
kan natuurlijk ook. 
-3x zwart vouwpapier 20x20
-lijmstift

Eerst vouw je het papier dubbel. Zorg voor
een scherpe vouw door er stevig overheen te
wrijven. Dan openvouwen.

ps. ik gebruik in mijn voorbeeld geel vouwpapier anders is het
niet te zien op mijn bureau :D



Dan vouwen we van links naar rechts. 
Goed wrijven over de vouwlijn.
Open vouwen.

Bij het vouwen heb je een dal- en bergpositie.
Zorg ervoor dat jouw papier in een
bergpositie staat voor de volgende stap. 



Je vouwt diagonaal, van een punt naar de
punt aan de overkant. 
In het midden moet je het papier naar
beneden duwen dan vouwt het beter. 

Als je nu aan de onderkant in het midden
omhoog drukt dan 'plopt' het papier omhoog. 



Je duwt de diagonale lijn naar binnen. 
Eigenlijk vouw je het daar dubbel. 
En vouwt een klein vierkantje. 
Mijn leerlingen noemden het een happertje. 

Klaar! Je maakt er drie.



De happertjes draai ik met de open kant naar
mij toe.  
Zo zet ik ze alle drie naast elkaar. 
Let op: de vierkanten zijn de zijkanten.

Ik vertel mijn leerlingen dat het middelste
happertje heeft gegeten en dan draait hij zich
om. 



De leerlingen zien meestal al wat er gaat
gebeuren. We gaan de happertjes in elkaar
schuiven. De vierkanten schuiven we in
elkaar en plakken we dan vast. 

Als alle drie de happertjes aan elkaar zitten
kun je het systeem al even uitproberen. 



We pakken een kaft, leggen deze onderste
boven en plakken het lint in het midden. 

Nu gaan we stapelen!
- Let op: smeer alleen lijm op het stuk wat
moet plakken anders lijm je het boek dicht. 



Plak als laatste de andere kaft.
De kaften moeten netjes boven elkaar zitten.
Dichtstrikken en even laten drogen!

Voor het laatste onderdeel:
- verftekeningen leerlingen
- schaar
- mal van 9x9cm



 De leerlingen gaan de vierkanten van 9x9cm
uit hun eigen verfwerk knippen. 
Ze kiezen de stukjes die zij het mooist
vinden.

- 11 vierkanten nodig

In mijn groep begonnen de leerlingen de
vierkanten met elkaar te ruilen :D

- 1 vierkant voor op de voorkant
- 4 vierkanten voor in het boek
- 6 vierkanten in driehoeken knippen

Ik heb de leerlingen eerst hun boek laten
openvouwen en de stukken laten neerleggen
tot ze tevreden waren. Dan pas plakken!



Een aantal voorbeelden van het knippen:



En dan...
Zijn de explosion books echt klaar!

 
Mijn leerlingen hebben genoten van deze

opdracht. Ze hadden nooit verwacht dat ze
zoiets zouden kunnen maken!

 
 

Heel veel plezier en succes!


