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KLEINE MENSEN - GRATIS

STAP 1 - ORIËNTEREN

Ondersteunende vragen en info per afbeelding op de lespagina.
1. Tanaka Tsatuya (Kumamoto, 1981) is regisseur en miniatuur 

fotograaf. Sinds 2011 publiceert hij een populaire website www.
miniature-calendar.com 

2. Wat herken je hier? Hoe heeft de fotograaf de foto gemaakt? Hoe 
hou je de camera? werk: Tanaka Tsatuya

3. Slinkachu (Devon, UK, 1979) werkt sinds 2006 met miniaturen. Hij 
bouwt kleine scenes op straat en fotografeert ze. Hij laat ze achter 
en wil zo stedelingen beter naar hun omgeving laten kijken.

4. Je kan kijken alsof je heel laag bent, net als een kikker. Je kan ook 
door je fototoestel naar beneden kijken als een vogel. Dan wordt 
je foto een plattegrond. Dit kan je ook perspectief noemen. Vanuit 
welk perspectief is deze foto gemaakt? Of, kijk je hier van beneden 

Groep: 1 - 8 met aanpassingen

Opdracht: Maak met een klein poppetje als 
uitgangspunt en vanuit verschillende perspectieven 
foto’s.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling leert omgaan met een camera.
•De leerling probeert standpunten en 
perspectieven uit.
•De leerling experimenteert met ruimtelijk 
bouwen (voor, achter, in, tussen, boven, op, enz)

Voorbereiding: Waar gaan leerlingen 
mee fotograferen? Zijn er camera’s of tablets 
aanwezig? Kan je iets lenen?

Benodigdheden:
(Verbruiks)materiaal: plakgom, touw
Gereedschap: camera’s, model, playmobil of lego 
poppetjes

Opmerkingen:  Camera’s zijn kwetsbaar, het 
is belangrijk dat leerlingen hier vanaf het begin 
zorgvuldig mee omgaan.

Bekijk het werk van de verschillende kunstenaars, ze gaan 
allemaal met kleine poppetjes op pad en fotograferen ze 
alsof het grote mensen zijn. Leerlingen proberen in deze les 
hoe zij dat ook kunnen doen.

Vragen bij afbeeldingen die je altijd kan stellen:
Wat zie je? Waar zie je dat aan? Wat kan je nog meer 
ontdekken? Wat herken je?



naar boven of van boven naar beneden?
5. Wat herken je? Hoe is deze foto gemaakt? 

Werk: Tanaka Tsatuya
6.   Wat herken je? Hoe is deze foto gemaakt? Als 

je je camera op het zelfde vlak zet als waar het 
poppetje staat lijkt het alsof je als kijker even 
groot bent als dat poppetje. Hoe komt dat 
denk je? Werk: Tanaka Tsatuya

STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Leg uit hoe de camera werkt. Doe in de groep voor of laat 
voordoen. 
Pak dan de poppetjes erbij en probeer het samen uit of laat wat 
mogelijkheden zien.  Zet telkens de poppetjes neer- zoek hierbij 
spullen uit het lokaal die dienen als decor. Zet alles zo neer als je 
wilt en fotografeer dit vanuit verschillende posities. 

Afhankelijk van de beschikbare camera’s kan je in duo’s werken 
of groepjes.

Groep 1-2
In de loop van de dag of week kunnen leerlingen in kleine 
groepjes met een playmobil poppetje foto’s maken in het lokaal 
(bijvoorbeeld in de bouwhoek).
Groep 3-4
Werk in groepjes in de klas en eventueel in de school.
Groep 5-6
Neem de poppetjes mee naar buiten en maak foto’s op het 
schoolplein. Kan je een reis verbeelden?
Groep 7-8
Maak foto’s in de omgeving van school. Wat zijn de beste 
locaties? Kan je ergens een kleine scene achterlaten die later 
iemand verrast?

•Met de plakgom kan je poppetjes 
steviger laten staan.
•Je kan ook een ‘verrekijker’ van 
je handen maken en daar doorheen 
kijken om verschillende posities te 
onderzoeken ter inspiratie. 
•Datzelfde kan je met een leeg 
diaraampje doen als je dat hebt 
liggen.
•Stimuleer leerlingen om 
verschillende standpunten uit te 
proberen.
•Met de midden- en bovenbouw 
kan je de compositie en standpunt 
voorbeelden bekijken.



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Er kan nog veel meer. Bijvoorbeeld;
Verzin verhalen bij de foto’s. 
Maak een beeldverhaal.
Bouw scenes uit een bepaalde periode of land na.
Geef extra aandacht aan licht en belicht de scenes met zaklampjes. 
Hierbij kan je koppelingen maken met bijvoorbeeld theater of Clair 
Obscur in schilderijen. 

En waar vogelperspectief?
Welke foto vind je heel mooi en waarom?
Waar wordt het spannend, hoe komt dat, als je 
dat nog sterker wil volgende keer, hoe zou je dat 
aanpakken?
Welke foto vertelt een verhaal?
Waar speelt licht een belangrijke rol?

Leerlingen mogen de foto uitkiezen waar ze het 
meest tevreden over zijn – of je maakt zelf een 
selectie en laat die zien op het digibord. Vanwege 
het overzetten van de foto’s is het handig hier een 
ander moment voor in te plannen.

Waar lijkt het poppetje heel groot?
Waar zie je kikvorsperspectief (of, waar kijk je net 
als een kikker?)

•Plattegrond
•Voor, zijkant, achter, boven en onder
•  Schaal berekenen


