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WERKEN MET POSITIEVE EN NEGATIEVE MALLEN

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 1 t/m 8

(Het mooiste deel kan worden uitgesneden en als wenskaart worden gebruikt.)

Benodigdheden
- Tekenpapier (zwart A4) – Pastelkrijt – Kranten - Fixatie of Plakplastic
- Mallen positief EN negatief: (laten) maken van dun karton+potlood+schaar
(In bijna elk thema toe te passen: Pasen (bv. ei), Kerst(bv. ster), Feest (bv. ballon)

Hoe?
Eerst de mallen maken: de lln. nemen dun karton en vouwen het door doormidden.
Op de rand wordt een half hart getekend en gevouwen uitgeknipt. Je hebt nu een
gat met een hartvorm en een los hart. Laat zo harten in verschillende maten maken
Leg één hart opzij, dit heb je later nodig. Je kunt ook harten laten uitwisselen met
andere lln. Over het hele blad worden de harten in allerlei maten en standen
ingekleurd. Steeds met dezelfde (neutrale, lichte) kleur. Op de plaats waar harten
over elkaar vallen wordt de krijtlaag steeds dichter. Als het blad gevuld is met
harten (ze vallen ook over de rand=afsnijding) wordt het uitgekozen hart gebruikt.
Met een opvallende kleur wordt dit hart ergens op het blad aangebracht door het
krijtje op de rand te zetten en het krijtje steeds naar buiten op het papier te
‘trekken’. Tip1: Vóór ze het laatste hart kleuren: draai het papier en kijk kritisch:
Hoe is de afbeelding het mooist? Tip2: Jongere kinderen kun je op een groter
papier laten werken en zelf het mooiste deel eruit snijden/ (laten) knippen vóór het
laatste hart wordt gekleurd.
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WERKEN MET POSITIEVE EN NEGATIEVE MAL IN ÉÉN MAAT Groep 4 t/m 8
Benodigdheden
- Tekenpapier (vierkant, alle kleuren mogelijk) – Pastelkrijt – Kranten – Ondergrond
-Mal: positief EN negatief (laten) maken van dun karton+potlood+schaar - Fixatie
of Plakplastic (In bijna elk thema toe te passen: Pasen(bv. ei), Kerst(bv. ster), Feest (bv. ballon) enz.)
Hoe?
Eerst de 2 mallen maken: de lln. nemen dun karton en vouwen het door
doormidden. Op de rand wordt een half hart getekend en uitgeknipt. Je hebt nu een
gat met een hartvorm en een hart. Beide mallen worden gebruikt. Je laat een
kleurserie kiezen, in het voorbeeld is geel, oranje, roze, rood gebruikt. Over het
hele blad worden de harten getekend: óf de mal met het gat helemaal inkleuren óf
het hart kleuren door het krijtje op de rand te zetten en steeds naar buiten op het
papier trekken. Je krijgt dan een soort rand om het hart heen. Er is, als je wit
papier hebt gebruikt nog overal wit. Laat hierin een serie kleine hartjes tekenen met
bv. zwart. Kleur de kleine hartjes ook allemaal in. Harten met gekleurde
buitenranden en ongebruikte stukken worden nu met krijt gekleurd. Met zwart krijt
(moeilijk) of houtskool kunnen de hartvormen tenslotte overgetrokken worden.
Tip1: draai het papier en kijk kritisch: Hoe is de afbeelding het mooist?
Koele kleurserie: blauw, groen, paars, lila, opvulkleur zou roze of lichtblauw
kunnen worden. Ontwerp fixeren of beplakken.
Optioneel: Plak ‘het kunstwerk’ op een ondergrond die er goed bij past.
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Deze harten kunnen ook met bordkrijt (op het schoolbord of op zwart papier) gemaakt worden.
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NAAMWEZEN

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 5 t/m 8

Goed bruikbaar voor een invaller, weinig eisen aan materiaal en niet zo’n lange les.

Benodigdheden
- Tekenpapier (wit, A4) – Oliepastel of viltstiften – zwarte viltstift – ev. Kranten
Hoe?
Geef alle leerlingen een wit blad (A4). Laat dit in de lengte doormidden vouwen.
Op de linkerhelft schrijven ze met schuine letters aan elkaar hun (geboorte)naam.
Met een hoofdletter beginnen, dat worden de voeten van het naamwezen. Elke
letter moet onderaan tegen de vouw komen, ook lusletters. Op de plaats waar de
kop moet komen, schrijf je één letter extra groot als er tenminste geen lusletter
meer in de naam zit. (Bij mij is dat de 2e ‘n’ van Johanna geworden.) Houd nu het
dubbelgevouwen papier tegen het licht (bv. een raam) en trek de naam nog eens
met zwarte viltstift over op de andere helft. In spiegelschrift dus.
Laat oliepastel, viltstiften of ev. een ander materiaal gebruiken om het naamwezen
naar eigen fantasie af te maken. Er mogen ook voorwerpen e.d. bijgetekend
worden.
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Naamwezens worden voor iedereen weer anders, omdat de namen verschillen. Maak ev. een extra grote letter op
de plaats van de kop. Kies als leerkracht het materiaal of zet meerdere mogelijkheden neer, waaruit gekozen kan
worden. Ik heb mijn doopnaam geschreven. Joke vond ik te kort.

JdB

In het voorbeeld heb ik veel materialen uitgeprobeerd (geen plakkaatverf): viltstift (kop), pastelkrijt (l. groen),
oliepastel (neus en lijf), kleurpotloden (voeten) en aquarelpotloden en kleurpotloden (achtergrond).
Het kan allemaal. Oliepastel en viltstift spreken het meest.
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KLEURIG KRIEBELBEEST
Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8
Benodigdheden
- Tekenpapier (A4) – Oliepastel– zwarte viltstift – ev. Kranten
Hoe?
Vanuit een ovaal en een kleinere cirkelvorm kan een groot en kleurig fantasieinsect gemaakt worden. Door hun eenvoud zijn ze al door hele jonge kinderen te
maken en in te kleuren. Bekijk foto’s van insecten en wijs op voelsprietjes, vleugels,
angel, vliegenogen met heel veel facetten, geef de twee basisvormen aan en laat
maar tekenen. Ze mogen lijken op insecten, maar het hoeft niet en qua kleur
mogen ze zich helemaal uitleven. Om te voorkomen dat al het vetkrijt vies wordt
van de zwarte krijtlijnen en de mooie heldere kleuren vermengen met het zwart,
zou de tekening met zwarte viltstift opgezet kunnen worden. Pas als de tekening is
ingekleurd worden de zwarte lijnen met zwart krijt overgetrokken. Door de simpele
basisvormen is deze opdracht geschikt voor groepen 1 t/m 4.
Voor groep 5 t/m 8 wordt de opdracht wat moeilijker. Zij bekijken de prachtige
insectenposter op http://bertusvanrooijen.nl/Downloads/images/Poster/poster75x50.jpg en proberen de
insecten zo natuurgetrouw mogelijk na te tekenen. De foto’s kunnen vergroot
worden door de cursor erop te zetten en te klikken. De lln. beslissen zelf of ze
fantasiekleuren gebruiken of de echter kleur handhaven, die vaak ook prachtig is.
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In de voorbeelden is een ovaal en een kleinere cirkel als basis gebruikt, zoals voor groep 1 t/m 4 wordt beschreven.
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MB+BB: Poster met allerlei prachtige insecten op
http://bertusvanrooijen.nl/Downloads/images/Poster/poster75x50.jpg
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Groep 5 t/m 8

EEN ‘STRALEND’ INSECT

Benodigdheden
- Tekenpapier (wit A4 of A5) – Oliepastel (o.a. zwart) – Kranten – Potlood
Zilveren viltstift (A5) of zilververf en penseel (A4 of groter) – Schotel(tje)

Optioneel:

Bekijk de site http://www.bertusvanrooijen.nl/Downloads/images/Poster/poster75x50.jpg

Hoe?
Met potlood wordt een schets gemaakt van een insect. (Gebruik de kijksite om de
lln. op ideeën te brengen). Optioneel: De lijnen worden eerst overgetekend met
zilverstift of zilververf. Elk deel kan gekleurd worden in 3 (of meer) anologe kleuren,
maar de lln. kunnen ook vrijgelaten worden in hun kleurkeuze. Tenslotte worden de
buitenlijnen van de tekening nog overgetrokken met een dunne zwart oliepastellijn.
Je kunt je oliepasteltekening laten stralen. Dat gaat zo:
De zwarte buitenlijnen worden (onregelmatig) met de vinger naar buiten
uitgewreven, maar let op: slechts aan één kant van de poten, anders wordt het echt
een rommeltje! Bij het eerste voorbeeld is het insect uitgeknipt (want ik maakte de
fout té veel te wrijven). Hierdoor krijg je ook nog een smalle witte rand om het
insect. Ik zou dit alleen in noodgevallen doen (blad te vies, uitwrijven slordig etc.),
want met het knippen, plakken en uitwrijven is de kans groot dat een onderdeel
kapot gaat. Je kunt het dier in een cirkel laten vallen door er bord overheen te
leggen en over te trekken, eerst met potlood, dan ev. met kleur en zwart.
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DE LAPJESDEKEN (QUILT)
Groep 1 t/m 8
Benodigdheden
- (Stevig) tekenpapier – Zwarte viltstift –Oliepastel of Wasco–Kranten – Kwasten
- (Verdunde) Ecoline/plakkaatverf of aquarelverf – Tijdschriften of Fototoestel
Toepassing: Deze opdracht kan voor de meest uiteenlopende thema’s op velerlei manier en voor elke leeftijd
gebruikt worden. Ik geef eerst het basisconcept, daarna de variatiemogelijkheden.

Hoe?
Op de tafel komen kranten. Elke ll. krijgt een stevig tekenvel (A4). Tweederde deel
vanaf de onderkant wordt met oliepastel in vakjes verdeeld: rechte vierhoekjes of
vakjes in hoekige vormen (zie vb.). De vakjes worden met verschillende kleuren
oliepastel in allerlei patronen opgevuld. Er mag rustig nog wit papier zichtbaar
blijven. Uiteindelijk komt er op het kussen iets dat goed bij het thema past, zoals in
het voorbeeld het doodshoofd bij Halloween. Met zwart krijt wordt het ‘stiksel’
getekend. Als de tekening klaar is, wordt het hele blad met (verdunde) ecoline of
plakkaatverf bestreken, zodat al het wit uit de tekening verdwenen is. Hetzelfde
effect kan ook met papier bereikt worden. Allerlei rollen cadeau-, knutselen/of behangpapier, in bij elkaar passende tinten, worden in hoekige stukjes
geknipt en er wordt een deken en kussen mee samengesteld. Dit wordt op een
gekleurde ondergrond geplakt. Uit een tijdschrift wordt een hoofd geknipt of er
wordt een foto van de maker gemaakt en op het kussen en onder de deken geplakt.
Met viltstift wordt het stiksel getekend. Dit maakt het werkstuk af.
Groep 1/2 kan beide manieren combineren: stukjes papier plakken en de rest opvullen met eigen patronen.
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Halloween
met oliepastel en waterverf
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Thema Pippi Langkous/tv-figuren
met allerlei rollen pakpapier en viltstift
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