~ Pier Pander Museum ~

Handleiding Pier Pander Memory Game | Voorbereidingsles

INTRODUCTIE
Doelgroep
Leerlingen voortgezet onderwijs
Doelstelling
Introductie op een bezoek aan het Pier
Pander Museum, door op een speelse wijze
kennis te maken met het leven en werk van de
kunstenaar Pier Pander.
Belang memory game
Tijdens het museumbezoek wordt weinig tot
geen aandacht besteed aan Pier Panders
biografie. Omdat hiervoor de tijd ontbreekt
en omdat zijn kunst bij het bezoek
centraal staat.
Deze memory game is essentieel om de
leerlingen, voorafgaand aan het bezoek, op
school al enige context aan te bieden over
Panders leven en zijn manier van werken.
Zodat de leerlingen goed voorbereid met de
museumles kunnen starten.

HANDLEIDING
• Lees dit document goed door
voordat je begint

• Laat de leerlingen het spel spelen
Tip: Er zijn 2 verschillende manieren
waarop het spel gespeeld kan

• Print de speelkaarten en de

worden, in de spelregels wordt hier

spelregels dubbelzijdig en in kleur

meer over verteld. Beoordeel zelf

uit

als docent welke versie voor jouw
leerlingen geschikt is

• Verdeel de klas in groepjes van 2
tot 4 leerlingen

• Bespreek de informatie die de

Tip: Verdeel de klas in groepjes die

leerlingen hebben gekregen na het

niet vaak bij elkaar zitten

spelen nog eens na, dit is belangrijk
om zeker te weten of de leerlingen

• Laat de leerlingen de kaartjes
uitknippen

de informatie goed hebben
opgenomen
Tip: in plaats van bespreken kun je

• Laat de leerlingen de spelregels

ook een opdracht geven, denk b.v. aan:

lezen of lees de spelregels voor

* een biografie schrijven en/of

Tip: Laat de spelregels uit dit

tekenen

bestand op bijvoorbeeld een digibord

* een profiel maken voor een

zien en lees het een keer goed

Instagram account (Stel dat Pier

met de klas door, zo voorkomt u

Pander een Instagram account had,

onduidelijkheden

hoe zou zijn profiel er dan uitzien?)

SPELREGELS
•

•

•

Het spel bestaat uit 24 kaartjes
verdeeld over 2 stapels: 12 x
informatie en 12 x een afbeelding
Het doel is om een match
te vinden tussen 1
informatiekaartje en 1
afbeeldingenkaartje
Schud de 2 stapels apart van
elkaar. Leg de informatiekaartjes
op de kop links op tafel en de
afbeeldingen rechts

•

De 1e speler draait 2 kaartjes om:
1 x informatie en 1 x afbeelding

•

Informatiekaartjes worden

voorgelezen, zodat medespelers
ook weten wat erop staat
•

Foute match: draai beide kaartjes
weer om en de volgende speler is
aan de beurt

•

Goede match: je mag beide
kaartjes houden en nog een keer
proberen

•

Diegene die de meeste paren
verzamelt wint het spel

•

Meer uitdaging gewenst? Schud
alle kaartjes door elkaar en leg
ze ook door elkaar op tafel

Dit spel is - in opdracht van het HCL - bedacht en ontworpen door Dario Troiano, Marleen Postma,
Max Schippers, Frank Tijs en Juan Martín Gómez, studenten Communication & Multimedia Design.

