Help jij Pandora?
Een oud Grieks verhaal gaat over een geheimzinnige doos die Pandora kreeg...

De doos van Pandora
De Griekse god Zeus heeft de broers Prometheus en
Epimetheus gevraagd om de mens (de man) te maken.
Prometheus liet mensen rechtop lopen en stal vuur voor
hen uit de hemel. Zeus werd heel boos. Hij liet Prometheus
als straf met onbreekbare boeien vastbinden aan een rots.
Om Epimetheus te straffen liet hij Pandora maken, de eerste
vrouw. Ze werd gemaakt door Hephaistus, de god van het
vuur. Eerst was ze een metalen beeld, maar ze was zo mooi
dat Zeus besloot het leven te schenken. Toen gaven alle goden haar geschenken
zoals schoonheid, kracht en slimheid Haar naam ‘Pandora’ betekent dan ook
‘draagster van alle gaven’.
Zeus gaf Pandora een doos mee. Deze doos zat op slot. Zeus had de sleutel erbij
gegeven en tegen Pandora gezegd dat als ze gelukkig wilde leven, ze de doos nooit
moest openen. Nu was Pandora heel nieuwsgierig en uiteindelijk opende ze de doos
toch. In een klap kwamen daar alle tegenslagen en ellende uit die een mens maar
kunnen gebeuren: sprinkhanen die gewassen opeten, kakkerlakken, luizen, ziekte,
honger, aardbevingen en oorlog. Uit medelijden hadden de goden één goed ding in
de doos gestopt: hoop.
Tja, Pandora had die doos beter niet kunnen openmaken... Maar wat nou als je zo nieuwsgierig bent en
toch wilt weten wat er in die doos zit? Dat is de ontwerpvraag:

Hoe kun je erachter komen wat in de doos zit zonder deze open te maken?
Dit gaan we doen: Probeer zoveel mogelijk ideeën te bedenken om dit op te lossen. Dan kies je het leukste
idee uit en maak je een strip met het nieuwe verhaal van Pandora. Met deze keer een goede afloop!

Krabbelvogels
Voor je ideeën gaat bedenken, even een oefening om je hersenen los te maken. Maak van deze krabbels
vogeltjes, door ze een snavel, oog, poten en een staart te geven. Eentje is al voorgedaan.

Of maak jij wat anders van deze krabbels? Dat mag ook!
8-15
jaar

ONTWERPACTIVITEIT

Hoe kun je erachter komen wat in de doos zit zonder deze open te maken?
Teken en schrijf zoveel mogelijk ideeën op dit blad en het volgende blad!
Inspiratie nodig? Kijk onderaan dit blad!

Hoe zou een spion dit oplossen?

Hoe kun je dit oplossen als je niks
kunt zien?

Hoe kunnen ze dit in de toekomst
oplossen?

Hoe zou je dit in een
computerspel oplossen?

8-15
jaar

ONTWERPACTIVITEIT

Hoe zou een insect dit oplossen?
Hoe zou je dit onder water
kunnen oplossen?

Hoe kun je erachter komen wat in de doos zit zonder deze open te maken?
Kun je nog meer ideeën bedenken? Hoe meer ideeën, hoe meer kans op een steengoed
en heel nieuw idee!

Hoe zou een draak dit oplossen?

Hoe zou een buitenaards wezen
dit oplossen?

Hoe kun je dit in je bed oplossen?

Hoe zou een tijdreiziger dit
oplossen?

Hoe zou je dit kunnen oplossen
door iets om te draaien?

Hoe zou een groep mensen dit
samen oplossen?
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Het nieuwe verhaal van Pandora
Kies je allerleukste of bijzonderste idee. Maak hieronder een strip van het verhaal van
Pandora met jouw verzonnen oplossing!

Laat je oplossing aan anderen zien!
Deel via #ontwerpenindeklas
8-15
jaar

Wil je het nieuwe verhaal op een andere manier maken? Een
toneelstuk, een stop-motion film of nog anders? Dat mag ook!
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