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Mei
Vakantie
Ideeën



Bij het maken van een ansicht kaart komen meerdere vaardigheden kijken. 

1. Het vinden van beelden bij een thema

2. Het maken van een mooie vlakverdeling

3. Passende typografie vinden
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ANSICHT KAART
Deze vakantie zijn we allemaal thuis. Grote kans dat je graag iemand wil bezoeken maar dat 
het nu niet mogelijk is i.v.m. de Corona maatregelen. 

Hoe leuk is het om deze persoon een persoonlijke ansichtkaart te sturen van een wel heel 
bijzonder land?

MVIDEE 3



1. Bekijk de slide met bijzondere ‘landen’

2. Welk land herken je? En welke ruimte in huis? Je mag natuurlijk ook zelf een bijzonder land bedenken!

3. Maak afbeeldingen waarin jouw land zichtbaar wordt. 

1. Maak bijvoorbeeld foto’s en bewerk deze in een fotobewerkingsprogramma. 

2. Maak tekeningen

3. Zoek afbeeldingen in tijdschriften en/of internet

4. Verzamel al je beelden en maak een mooie vlakverdeling (inspiratie op volgende slides)

5. Bedenk een passende tekst waarin je sowieso de naam van jouw land laat zien

6. Kies een passende typografie (inspiratie op volgende slides)

7. Verstuur je kaart per post! Een digitale kaart kun je natuurlijk ook per mail of whats app versturen.

Dia 3

OPDRACHT
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Formaat ansichtkaart:

A5

148,5 x 210 mm
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BIJZONDERE ‘LANDEN’

Dia 4VOORBEELDEN

• Woonkameroen

• Tuinzania

• Halsinkie

• Islamabadkamer

• Schuurmonnikoog

• Toiletland

• Berging aan zee

• Serre Leone

• Keukenhof

• Parijskast

• De Balkonlanden

Weet jij nog een leuk 

bijzonder land??
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INSPIRATIE

Dia 5VOORBEELDEN
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TYPOGRAFIE
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• Zoek op internet naar handlettering en ga 

maak letters met de hand

• Maak een tekst met gevonden objecten

(zoals in weektaak 5)

• https://www.myfonts.com/WhatTheFont/

• https://www.dafont.com/

Met de hand, tip 2

Ga naar een website met fonts, maak een keuze 

en download deze op je computer.

Typ in Word jouw tekst.

Maak een print.

(Trek deze over mooi papier.)

Knip het uit plak op je kaart.

Met de hand, tip 1

Maak je tekst op een apart papier. Als het mis 

gaat is niet gelijk je kaart ‘verpest’.

Tevreden? Knippen en plakken maar!

https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
https://www.dafont.com/

