THUISOPDRACHT
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Metafoor in beeld
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De meeste mensen onthouden informatie beter (en langer) als ze er beelden bij
gezien hebben. Wil je dus goed communiceren, dan kun je het beste gebruik
maken van tekst én beelden. Dat doen we natuurlijk al dagelijks, wanneer we
emoji’s gebruiken in onze berichten, of iconen lezen op verkeersborden. Maar hoe
kun je zelf beelden gebruiken in een presentatie? Dat ga je ontdekken in deze
thuisopdracht!
Opdracht 1

Een metafoor kan een goede manier zijn om een verhaal te vertellen. Soms is een metafoor net wat leuker
dan de letterlijke informatie, of zorgt het ervoor dat je moeilijke informatie beter begrijpt of onthoudt. Als je
een metafoor daarnaast uitbeeldt is dat effect nog groter.
Bekijk het volgende filmpje https://www.youtube.com/watch?v=q0G2EzFu88Q&feature=emb_logo.
Maxim gebruikt in haar presentatie onderdelen van een taart als metafoor van haarzelf. Beantwoord de
volgende vragen:
Wat is een metafoor?

Welke metaforen noemt Maxim allemaal?
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Opdracht 2

Bereid een posterpresentatie voor van 1 minuut waarin je uitlegt wie jij bent. Je laat hiermee bijvoorbeeld
zien waar jij voor staat, wat jij belangrijk vindt, waar je trots op bent, wat je fijnste karaktertrek is, of wat jouw
doelen zijn voor de toekomst.

1. K
 ies een metafoor voor wat je wil zeggen. Begin met ‘het grote plaatje’ van jouw metafoor.
Dat kan een taartrecept zijn, maar ook een sterrenstelsel, een tuin, een treinreis van station naar
station of een gereedschapskist. Tip: zorg dat het op jou van toepassing is.
2. Bedenk dan hoe de losse punten die je wilt uitlichten het beste verbeeld kunnen worden.
Bijvoorbeeld: Welk stuk gereedschap uit de gereedschapskist staat voor jouw koppigheid en
doorzettingsvermogen? De hamer!
3. Schets de poster. Begin met ‘het hele plaatje’, bijvoorbeeld de gereedschapskist, en bedenk
waar de losse onderdelen moeten komen te staan.
4. Vind je het moeilijk om jouw ideeën te tekenen? Op deze website vind je veel voorbeelden
– je moet alleen wel even in het Engels zoeken: www.thenounproject.com
5. Schrijf kernwoorden op de poster om hem te verduidelijken.

Opdracht 3

Presenteer nu jouw poster aan een familielid of vriend/vriendin!
Wat vond je publiek van jouw presentatie? Noem drie tops:
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Werd jouw metafoor ook begrepen? Zo niet, wat zou je kunnen veranderen
zodat ze het wel begrijpen?
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