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Wit papier

Blauw potlood, stift of krijt

Schaar 

Lijm

Boek: Delfts blauw, Een vaas voor de

Prinses

 

N O D I G :

De kinderen lezen of bekijken het verhaal "Delfts blauw”. In het verhaal is er een

Chinese vaas te zien die breekt. Muizen maken de vaas opnieuw en de vaas is

nog mooier dan voorheen.

Daarna beschouwen de kinderen lijnen in kunstwerken en in hun omgeving.

(Gebruik in Google de zoekterm ‘schilderijen lijnenspel’ voor kunstwerken om te

bekijken)

De kinderen maken willekeurige blauwe lijnen op hun blad. Laat ze eventueel ter

inspiratie de kunstwerken nog eens bekijken.

- De kinderen knippen hun blad in stukjes.

- De kinderen tekenen met één lijnbeweging een vaas op een ander vel papier..

- De kinderen plakken nu hun stukjes op de vaas.

De kinderen maken een foto van hun vaas en sturen het naar mij op.

C H I N E S E  V A A S



De kinderen nemen de kleurencirkel mee naar buiten en gaan op zoek naar

natuurmateriaal dat er bij past. Bijvoorbeeld: bladeren bij groen.

De kinderen gaan nu aan de slag met hun natuurmateriaal. Neem een handdoek

met daarop een wit A4-blad om het verschuiven later te voorkomen.

Ze leggen hun vondsten in een compositie naar keuze op een wit blad.

Leg over het natuurmateriaal een keukenpapiertje en hamer op het

natuurmateriaal.

 

Handdoek 

Hamer  

Kleurencirkel 

A4-blad 

Natuurmateriaal 

Keukenpapier

 

N O D I G :

K L E U R T O N E N  O N T D E K K E N  I N  D E  N A T U U R



Laat de kinderen thuis een stopmotion maken. Wanneer ze dit al eens op school hebben gedaan, kun je meteen de opdracht

geven. Zo niet, geef dan een uitgebreidere uitleg over het maken van een stopmotion via bijvoorbeeld Zoom. 

De kinderen maken hun stopmotion met lego of ander speelgoed, klei of door zelf papieren poppetjes te maken. 

Ze maken een kort verhaaltje waarbij ze laten zien wie de personen in hun verhaal zijn, waar ze zijn en wat er gebeurt (wie,

waar, wat).

Ze maken de foto’s met hun telefoon en voegen het samen een stopmotion app, zoals: Stopmotion studio of Imotion.

Ze uploaden hun stopmotion-video online of mailen het naar de leerkracht.

Daarna verdeelt de leerkracht de video’s onder de kinderen. Elk kind krijg een stop-motion van een ander. Ze spreken het

verhaal, dat zij uit de stopmotion halen in, zodat die onder de stopmotion-video geplakt kan worden. 

De resultaten worden met de hele klas gezamenlijk te bekeken als we weer naar school kunnen.

 

S T O P M O T I O N

MEER OVER STOPMOTION >>

https://meesterinkunst.nl/stop-motion-maken-met-jouw-klas/


De kinderen nemen de kleurencirkel mee naar buiten en gaan op zoek naar

natuurmateriaal dat er bij past. Bijvoorbeeld: bladeren bij groen.

De kinderen maken een randje voor hun mandala.

De kinderen kleven hun randje op contactpapier of steken het tussen een

lamineerhoesje.

De kinderen vullen hun mandala met natuurmateriaal.

De kinderen knippen, na het dichtkleven van het contactpapier of het lamineren

van hun mandala, hun mandala uit.

De mandala’s kan je op het raam kleven of ophangen in de kamer.

Materiaal: 

Kleurencirkel 

Gekleurd papier 

Natuurmateriaal 

Contactpapier (zelfklevend folie) of

lamineer-hoesje 

(eventueel een lamineer-apparaat)

 

N O D I G :

M A N D A L A  V A N  N A T U U R M A T E R I A A L



Plastic bekers

Stiften of Sharpies

Oven

N O D I G :

De kinderen kleuren thuis plastic bekers in met stiften of Sharpies.

Ze kleuren de plastic beker helemaal vol en dan zetten ze die op een bakplaat.

Als ze de bekers, met hulp van ouders, nadien 1 minuutje in de oven zetten op

200°C, dan ontstaan er mooie creaties! De gekleurde plastic bekers smelten in

de oven tot plaatjes. Als de plaatjes afgekoeld zijn, kunnen ze er een gaatje

inprikken en ophangen als een mobile of er de zonnestraaltjes op laten schijnen

zodat ze kleur hebben in hun kamer. 

 

P L A S T I C  H A N G E R S



Bureaulamp of zaklamp

Tafel met wit laken

Krijt

Speelgoed

N O D I G :

Laat de kinderen kijken naar volgende schaduwspelen op het internet:

* Oorkaan producties, slagschaduw

* Budrugana, The shadow thaetre

* Spelen met schaduw

 

Daarna gaan de kinderen op de volgende manieren experimenteren met schaduwen:

- Hun lichaam in de schaduw ontdekken.

- De kinderen nemen de schaduwen van objecten waar in het zonlicht. 

- De kinderen nemen kleurenschaduwen waar van objecten in het zonlicht.

 

Daarna experimenteren de kinderen met het maken van handschaduwen met een opdrachtkaart

(schaduwvoorbeelden met handen).

De kinderen verzinnen een verhaaltje met de handschaduwen.

De kinderen tonen hun schaduwspel aan hun ouders.

 

S C H I M M E N S P E L



De ouders zetten muziek op die zij en hun kind graag horen.

Ze kiezen een lichaamsdeel en ze doen aan klevend dansen!

Met andere woorden: als ze bijvoorbeeld de arm kozen, dan dansen ze met hun

armen aan elkaar alsof het vastplakt.

Daarna kan er iemand anders een lichaamsdeel kiezen.

Ook leuk: de ouders maken met hun kind een lichaamsdobbelsteen. Ze rollen de

dobbelsteen en het lichaamsdeel dat is gegooid, wordt nu gekleefd.

D A N S C H A L L E N G E



Lees een prentenboek voor aan de klas (bijvoorbeeld via Zoom) of deel een

digitaal prentenboek met de ouders, dat zij aan hun kind kunnen voorlezen. 

Laat iets uit het prentenboek door de kinderen namaken, met het materiaal wat

thuis voorhanden is.

Bijvoorbeeld bij het prentenboek De kleine blauwe truck: Maak zelf een kleine

blauwe truck met materialen die je thuis hebt.

B L A U W E  T R U C K



Tape

Stoepkrijt

N O D I G :

De kinderen maken (eventueel met behulp van ouders) een lijnenspel met tape

op een muur, zoals op bovenstaande foto.

De kinderen kleuren de vakken in met stoepkrijt. Wanneer de tape van de muur is

gehaald, is er een prachtig kunstwerk ontstaan.

M U U R K U N S T



Laat de kinderen een pagina uit een prentenboek zelf tekenen en maak in

Bookcreator zelf een prentenboek. 

Laat bijvoorbeeld elk kind een tekening maken van wat hij of zij thuis aan het

doen is, nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Laat ze er ook enkele

zinnen bijschrijven (met behulp van ouders). Dit sturen de ouders digitaal naar je

op.

Maak van de tekeningen een prentenboek en spreek daarbij de tekst in, die de

kinderen aan hun tekening hebben toegevoegd. 

P R E N T E N B O E K  M A K E N

N A A R  B O O K C R E A T O R > >

https://bookcreator.com/


Het kind krijt een wit vel papier (vierkant) en kiest twee kleurtjes (potlood of krijt)

uit.

Het kind luistert thuis naar muziek van de lente van Vivaldi. Tijdens het luisteren

maakt hij of zij bewegingen met twee handen, in elke hand wordt een krijtje of

potlood vastgehouden, waarmee patronen ontstaan op het witte vierkante

papier. De potloden of krijtjes mogen tijdens deze oefening niet van het papier

worden gehaald.

Als het papier gevuld is wordt er van het papier een paasmandje gevouwen.

Zoals op de afbeelding.

Daarna wordt er opnieuw naar muziek geluisterd, maar nu naar het liedje “Over

de Lente”. Opnieuw wordt er tijdens het luisteren met krijtjes of potloden

bewegingen gemaakt op een nieuw wit vel papier. Als het papier vol is, dan

wordt er op de achterkant paas/lente figuren getekend en daarna uitgeknipt.

Deze figuren worden met de gekleurde kant op het mandje geplakt.

wit papier (waarvan 1 vierkant vel), 

vier verschillende kleuren potlood of krijt

schaar

lijm

N O D I G :

L E N T E  M A N D J E  M A K E N

L E N T E  V A N  V I V A L D I  > >

O V E R  D E  L E N T E  > >

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.youtube.com/watch?v=X-kGmMNMTVY



