Thuisopdracht

Wees vooral jeselfie!
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Opdracht 1

Neem een leeg vel papier. Teken hierop een selfie die je graag online zou delen. Dit moet zichtbaar zijn op je selfie:
1. Jouw humeur
2. Met wie sta je op de foto? Alleen of met iemand anders?
3. Wat voor weer is het?
4. Wat is de locatie?

ÌÌTip

Hoe teken je een zelfportret? Teken een groot ei op de kop, dat
wordt je gezicht. Teken nu een lijn door het midden horizontaal en
verticaal. Nu kun je goed bepalen waar je ogen komen, die zitten
altijd in het midden. Niet op je voorhoofd!

Opdracht 2

Kijk eens goed naar je tekening. Vul daarna de onderstaande vragen in bij de eerste kolom in deze tabel:

Vraag nu ook aan je broertje, zusje, vriend of vriendin, je ouders of iemand anders hoe zij het zien. Welke
antwoorden geven zij? Vul die bij de rechterkolom in. Zijn er verschillen? Is dat erg? Waarom wel of niet?
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Opdracht 4

Je hebt veel verschillende soorten fotografie, zoals: natuurfotografie, portretfotografie, landschapsfotografie,
architectuurfotografie, straatfotografie en sportfotografie. Hierboven zie je voorbeelden.
Welke soort fotografie spreekt jou het meeste aan en waarom?

Opdracht 5

Aan de slag! Gebruik een camera of smartphone om een foto te maken. Meerdere foto's mag ook!
1. Op de foto moet jouw emotie zichtbaar zijn
2. Hij moet aansluiten bij één van de fotografie soorten uit opdracht 4
Kies je bijvoorbeeld voor natuurfotografie: Vrolijke emotie = gekleurde bloemetjes / Verdrietige
emotie = treugwilg

Opdracht 6

Scroll je wel eens een door Facebook of Instagram? Grote kans dat je veel vrolijke foto's ziet en weinig
verdrietige.
Grote kans dat je bij opdracht 1 ook een vrolijke selfie hebt getekend en bij opdracht 4 vrolijke foto's hebt
gemaakt. Maar wat zou er gebeuren als je alleen maar vrolijke foto's voorbij ziet komen op social media?
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