Taak: Midas
Instructies
In de bijlage vinden jullie een Nederlandse vertaling van een stukje uit de Metamorfosen
van Ovidius. De tekst gaat over Midas, een nogal dommige koning die verschillende
avonturen beleeft (en daarbij natuurlijk een metamorfose ondergaat). Je gaat beginnen
met het lezen van die tekst.
Nu, zoals het spreekwoord zegt: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom aan
jou de taak om het verhaal te voorzien van een zelfgemaakte afbeelding. Natuurlijk hoef je
niet alles te tekenen. Je kiest één tafereel uit het verhaal en maakt daar een tekening bij.
Hoe de tekening eruit gaat zien, mag je zelf weten. De enige vereisten zijn dat de tekening
een tafereel uit het verhaal van Midas voorstelt, dat je een A4'tje gebruikt en dat je het
A4'tje grotendeels vult (geen postzegelformaat tekening op een verder leeg blad dus).
Daarnaast voeg je een titel toe aan je tekening.
Voor de rest mag je doen wat je wilt: je mag iedere methode gebruiken voor de tekening,
ieder materiaal (potlood, pen, kleurstiften, etc), iedere stijl (levensecht, cartoonachtig,
impressionistisch, etc.), en voor de taal van de titel kun je kiezen tussen Latijn en
Nederlands.
Bij de beoordeling kijk ik niet alleen naar de kwaliteit van het tekenwerk, maar ook naar
hoe je het verhaal hebt geïnterpreteerd. Originaliteit is daarbij een pluspunt! Bovendien
wil ik graag een korte motivatie (één paragraafje is voldoende) van waarom je dat tafereel
hebt gekozen; neem dus niet zomaar het eerste tafereel dat je bent tegengekomen zonder
verder te lezen!

Checklist
✔ Lees de tekst in de bijlage;
✔ Maak een tekening bij de tekst, die:
✔ op een A4'tje staat en dat grotendeels vult;
✔ voor de rest ben je helemaal vrij wat betreft materiaal en stijl.
✔ Geef de tekening een titel (Nederlands of Latijn);
✔ Voeg een motivatie toe; waarom heb je precies dat getekend (Nederlands)?
✔ Lever de tekening in, ten laatste op dinsdag 26 januari.

Beoordelingsformulier taak: Midas
Naam leerling:

Score:

Onderdeel

Onvoldoende Voldoende

Goed

Tekening
Voldoet aan vereisten?
Is origineel?
Geeft (een stuk uit)
tekst weer?

de

Er is moeite in gestoken?
Titel
Past bij de tekening?
Is origineel?
Is Latijn of Nederlands?
Motivatie
Maakt de keuze voor een
tafereel duidelijk?
Geschreven in correct
Nederlands?
Algemeen
Op tijd ingeleverd?
Onvoldoende = 0pt, Voldoende = 1pt, Goed = 1,5pt, Heel goed = 2pt.
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