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Voorwoord
Beste collega’s in het onderwijs,
Ik wens u veel plezier met het toverboek van Tovenaar Twinkel.
Het boek is ontwikkeld in het basisonderwijs. Het verhaal en de
technieken zijn door kinderen van groep 1 t/m 5 beoordeeld en uitgetest.
Tijdens een cursus over de ontluikende geletterdheid bij kleuters, is het
boek gepresenteerd aan leerkrachten van de onderbouw van de
Lorentzschool in Leiden en aan een medewerkster van de
onderwijsbegeleidingsdienst.
Ze gaven een positief oordeel over het verhaal en de bijbehorende
lessuggesties. Kinderen in de leeftijd van 2 t/m 9 jaar hebben geholpen
om het verhaal uit te werken.
Met veel plezier, heb ik met de kinderen samengewerkt.
Ik ben zelf leerkracht van groep 1 en 2, groep roze, op de Lorentzschool
in Leiden.
De kinderen van mijn klas, waren een bron van inspiratie!
De recensies in de krant waren zeer positief.
Met het toverboek van Tovenaar Twinkel wordt lesgeven nog leuker.
Toveren en experimenteren met materialen, maakt leren leuk!
Het boek is zeer geschikt voor groep 1 t/m 5 van de basisschool.
De kinderen van de bovenbouw vonden het echter leuk, om de
verschillende technieken te gebruiken en om zelf een toverboek te
maken. Zij schilderden zelf magische achtergronden en ontwierpen hun
eigen kleurentovenaar. Het thema toveren is leuk voor jong en oud. U
kunt sprookjes vertellen, kleuren leren,
kleurenleer bespreken, mengen, technieken uitproberen, experimenteren
met creatieve materialen, taal onderwijs, het verhaal naspelen of een
ander eind bedenken of poppenkast spelen met de bekende sprookjes
figuren.
De kinderen hebben veel plezier beleefd aan dit project.
Natuurlijk kunt u ook zelf het verhaal voorlezen of vertellen. Grotere
kinderen vonden het leuk om het boek zelf te lezen, en de illustraties te
bekijken. Door samen te rijmen voelden ze zich heel betrokken bij het
verloop van het verhaal.
Het boek van Tovenaar Twinkel biedt vele mogelijkheden.
In de tekst is bijvoorbeeld steeds de kleur van het sprookje afgedrukt.
Het woord ROOD is rood afgedrukt. Kinderen worden op deze manier
visueel wat meer ondersteund. Jonge kinderen, kunnen de kleuren

aanwijzen. U kunt tijdens het project, de kleuren per sprookje aanbieden.
Bij ieder sprookje is een andere techniek gebruikt.
U kunt voor uw lessen gebruik maken van de kopieerbladen.
Ik wens u allen leuke lessen, vol kleur en magie.
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Overigens
Op de site www.twinkels.net en www.dianehoppezak.nl kunt u meer
lessuggesties en informatie vinden.
Uw reacties, vragen en bestellingen kunt u mailen naar:
toveren@twinkels.net.
Regenboogverf , glitterverf en verfstempels, verkleedkleren, speelgoed,
poppenkastpoppen, toverartikelen, feestartikelen puzzels en boeken zijn
te koop bij:

Twinkel’s Toverwinkel

Uitgeverij Twinkel’s

Pieterskerkgracht 18-20
2311 SZ Leiden
071-5125111

Pr. Bernhardlaan 12
2341 KK Oegstgeest
06-54930136

Benodigde materialen
bordkrijt of pastelkrijt
kleurpotlood
houtskool
waterverf
acrylverf
watervaste stift
inkt - kroontjespen
vetkrijt - bijenwaskrijt
dekzwart
ecoline
sterke lijm – kleuterlijm
lijmstick
schaar- potlood- gum
verfstempels of kurken
regenboogverf of aquarelverf
azijn- suiker- witte verf
tekenpapier- karton -sitz papier
gekleurd papier
vloeipapier
confetti
plak sterren
glitters
zilververf
folie
gekleurde stoffen
goud – zilver stift
snoepjes (heksenhuis)

Technieken
tekenen met grijs potlood
tekenen met houtskool
tekenen met kleurpotlood
tekenen met een watervaste stift
tekenen met krijt
tekenen met inkt en een kroontjespen
verven met waterverf
verven met acrylverf
verven met ecoline
verven met sneeuwverf (azijn, suiker, witte verf)
verven met dekzwart
verven met regenboogverf/spons
stempelen met kurken
stempelen met verfstempels
kleuren
knippen
verven met dikke kwasten
schilderen met penselen
scheuren
mengen
dekzwart uitkrassen

Collage maken
Plakken:

sterren/ glitters/confetti/ gekleurd papier
gekleurde stof/ geschilderd papier

Tovenaar Twinkel:

zelf tekenen of inkleuren
uitknippen
op een achtergrond plakken

Ti-ta-tover tekeningen

Kleurenberg
·
·
·
·
·
·
·

In bogen verven van licht naar donker
Bogen maken met krijt
Stempelen met kurken of verfstempels
Stukjes papier scheuren en opplakken in bogen
Wolken tekenen, uitknippen en opplakken
De zon schilderen, tekenen, uitknippen en opplakken
De achtergrond van een gedicht schilderen of
kleuren met bord/pastel krijt.
Letters stempelen op de achtergrond

Toverfeest
zwart – oranje - rood – geel - wit - bruin
(HALLOWEEN)
·
·
·
·
·
·

achtergrond schilderen
Twinkel aankleden als griezelbeest
heks tekenen of schilderen
stukjes uit een tijdschrift scheuren en opplakken
spoken maken met zwarte stift en grijs krijt
Halloween versiering verzamelen

Betovering Twinkel
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

scheuren met wit papier en sitz papier
zwarte achtergrond maken of zwart papier gebruiken
Tovenaar Twinkel krijgt zwarte inkt vlekken
Tovenaar Twinkel wordt vaag (bordkrijt)
met bordkrijt/pastelkrijt op zwart papier tekenen
de heks steelt de kleuren en stopt ze in een bal/cirkel. Je kunt een
gekleurde voile gebruiken.
Kleurenbal maken (plat of ruimtelijk)
zwart/witte Twinkel uit het boek ( kopie uitknippen)
een kleurenslang verven en uitknippen
een zwarte wereld schilderen/ scheuren en een gekleurde bal
opplakken. Witte plekken krijg je, door met sterke lijm een tekening
te maken en daarna met zwarte ecoline te verven.

Onder de grond
Twinkel krijgt kracht en kleur door de aarde.
De kleuren zijn: ORANJE en BRUIN
De aarde is als een dekentje om hem heen, zodat hij zich veilig voelt.
Twinkel’s kleuren zijn nog vaag.

Herfst
Twinkel gaat logeren bij Goudlokje en de drie beren.
Het gaat hier om de warme kleuren van de herfst.
Mengen: GEEL en ROOD

wordt

ORANJE

Herfstbladeren en andere natuurlijke materialen zoeken.
·
·
·
·

bladeren tekenen en schilderen
oranje krijt tekening maken
bruine beer schilderen
paddestoel verven en stippen stempelen

· goudpapier scheuren of knippen
· kabouters en elfjes tekenen/schilderen
· Tovenaar Twinkel kleuren met herfsttinten

Winter
Twinkel loopt van de herfst naar de winter.
Zijn kleding wordt koeler van kleur. In het boek krijgt hij ook andere
kleding aan. Laarzen, wanten en een das. Hij loopt door de sneeuw! De
bomen zijn kaal.
· sneeuwverf maken: meng suiker, azijn en witte acrylverf door
elkaar. Het gaat een beetje borrelen en je krijgt klontjes. Vooral
door het schilderen met de klontjes, krijg je een sneeuw landschap.
De sneeuwtekening moet goed drogen!
Het kan een beetje plakkerig zijn, dus leg de tekeningen niet op
elkaar!

Toverspiegel
Om zijn verfdoos te vinden, moet Tovenaar Twinkel goede daden doen.
Hij kan bij ieder sprookje een kleur krijgen. Hij begint bij Sneeuwwitje,
omdat het winter is en omdat wit licht uiteen valt in alle kleuren van de
regenboog.
Het is leuk om een kristal op te hangen voor het raam. De kinderen zien,
dat een doorzichtige bal, wit licht breekt in verschillende kleuren.
Tovenaar Twinkel verzamelt tijdens zijn reis alle kleuren. In de klas is het
mogelijk om een tijdlijn maken. Wat moet Twinkel allemaal doen, om
alle kleuren te vinden?
Kinderen kunnen hun eigen toverspiegel ontwerpen.
Welke kleuren zie je in de toverspiegel?

Roodkapje
Het wordt lente en Twinkel wandelt door het bos.
De omgeving ziet er anders uit.
De bloemen van Roodkapje laten ook zien, dat het voorjaar is.
De frisse groene kleur is de complementaire kleur van ROOD.
Roodkapje geeft de kleur rood aan Twinkel.
Tovenaar Twinkel leert de kleur rood, door te kijken.
Zien de kinderen ook iets roods in de klas of thuis?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

rode voorwerpen verzamelen
stukjes rood papier opplakken
achtergrond rood schilderen
stempelen met allerlei tinten rood
rode confetti plakken
Roodkapje tekenen
voorjaarsbloemen tekenen of schilderen
een tekening maken van het sprookje
in een potje doen we rode verf
poppenkast spelen
( Roodkapje, wolf, oma, jager, mama)
liedje zingen : Zeg Roodkapje, waar ga je hene
speelzaal – tikspel van Roodkapje spelen
het hoofddoekje van Roodkapje kunt u van echte stof maken
Welke spullen stopt ze in haar mand?
Wie kan alles onthouden in de juiste volgorde?
Rijmpje aanleren: wat zegt roodkapje tegen Twinkel?

Kikkerkoning
Tovenaar Twinkel loopt naar het groen van de kikkerkoning. De kleur
GROEN staat nu centraal.
Kikker ben je groen en fris?
Kinderen leren hier mengen met geel en blauw.
Om Tovenaar Twinkel te helpen, gaan ze met gele en blauwe verf
mengen. De kinderen leren ook het verschil tussen licht en donker.
Door het stempelen met kurken of verfstempels, ontstaat de mengkleur
vanzelf. De kinderen beginnen met gele verf aan de ene kant en met
blauwe verf aan de andere kant. In het midden ontstaat groen.

Waarom heeft de kikker een rood randje?
(anders zie je hem niet) rood-groen zijn tegenover gestelde kleuren in
de kleuren cirkel.
De achtergrond kunnen ze met verdunde acrylverf of waterverf
schilderen.
Kikkers houden van water!
De stempel techniek is leuk, omdat kikkers uit kikkerdril komen. Ieder
rondje zou een eitje kunnen zijn.
In de klas zingen we liedjes over kikkers, we lezen het verhaal uit het
sprookjesboek voor, we spelen poppenkast, stempelen het woord
KIKKER en zoeken groene voorwerpen.
Je kunt als leerkracht ook vragen, of de kinderen die dag iets groens aan
willen trekken.
In een potje doen we groene verf!

Alladin en de wonderlamp
Tovenaar Twinkel vliegt op zijn tapijt naar een hele andere tijd.
Welke tijd? Hoe ziet de omgeving eruit, in het land waar Alladin woont?
Is het daar warm of koud?
Welke kleding dragen de mensen?
De geest tekenen met bordkrijt of schilderen met waterverf.
Waarom zit de geest in de lamp?
Waarom is hij blij, dat hij eruit mag?
lichtblauw en donkerblauw (van licht naar donker)
Het woord blauw stempelen op een licht blauwe achtergrond.
De achtergrond kan op allerlei manieren gemaakt worden
(verschillende technieken)
· Blauw is de kleur van het toveren, daarom draagt Twinkel andere
kleren. Ontwerp je eigen tovenaar!
· Damp laten zien: gekookt water of rook in een fles
·
·
·
·
·
·

Sprookje over de zee
De blauwe damp van Alladin gaat mee naar de zee.
Damp stijgt op, vormt wolken en als het kouder wordt, dan valt de regen
in de zee.
Het is zomer geworden en Twinkel heeft zin om te zwemmen. Hij draagt
nu een korte broek.
Bij deze tekening kan het sprookje verteld worden van de Kleine
Zeemeermin.
Tovenaar Twinkel ontdekt de onderwaterwereld!
· Schilderen met waterverf of ecoline
· Een onder water kasteel schilderen
· Een waterige ondergrond schilderen met zilveren golven
(voorbereidend schrijven)
· Het woord ZEE aanleren
· Schilderen met glitterverf
· Stukjes folie plakken
· Schelpen plakken
· Informatieve boeken over de zee aanbieden
· Poppenkast: de mooiste vis van de zee
· Plastic folie als achtergrond gebruiken bij de poppenkast
· Verkleedkleren: zeemeermin, duikbril, zwemvliezen
· De oranje vis steek mooi af bij het blauw.
· Stempelen met ecoline

Doornroosje
ROZE
Voor alle meisjes groot en klein, zal er altijd roze zijn!
We mengen witte verf me een beetje rood en leren dat je dan roze krijgt.
De roze verf stoppen we in een potje voor Tovenaar Twinkel!
Twinkel leert over feeën, prinsessen, ridders en prinsen.
We zijn in de Middeleeuwen beland.

In de klas verzamelen we informatieve boeken over kastelen en ridders
en vertellen we het sprookje van Doornroosje. In de speelhoek, hangen
verkleedkleren!
Het blauwe fluweel is koninklijk ! In de klas leggen we een blauwe lap
fluweel en zetten we roze rozen neer.
We voelen aan het zachte fluweel en aan de puntige doornen.
Jongens vinden het roze niet altijd leuk, daarom is de combinatie van
roze prinsessen en blauwe prinsen zo leuk. Doornroosje en de prins
hebben allebei blauw bloed! Wat betekent dat?
Als de kinderen roze met blauw mengen, dan krijg je de koelere kleur
lila! Rond het kasteel, in het boek, zie je dat de mengkleur lila is.
De achtergrond van de rozen is gemaakt, door te krassen in een dikke
laag acrylverf. Na het drogen, is de tekening ingewreven met blauw.
Hierdoor krijg je diepte in de tekening. De achtergrond is de rozenhaag.
Het woord: ROOS wordt aangeboden!

Hans en Grietje
De belangrijkste kleur is : PAARS
GIFTIG GROEN
en KAKELBONT
De heks draagt zwarte kleding, omdat ze slecht is.
In sprookjes is de slechte persoon altijd gehuld in donkere kleding. Om
haar heen is het paars en lila.
Paars is spiritueel/ magie en lila betekent, dat de heks een oudere vrouw
is en vrijgezel . Ze heeft ook giftig groen om haar heen. Ze maakt giftige
toverdrankjes.
Het snoephuis lijkt lekker, maar pas op!
Het is gevaarlijk om daar te gaan snoepen.
De kleuren paars en groen waarschuwen, maar de kakelbonte kleuren
zijn heel aantrekkelijk voor kinderen.
Snoep is altijd bont gekleurd!
· Het woord KAKELBONT plakken met snoep of gekleurd
papier/propjes crèpe papier.
· Een heks tekenen of schilderen
· Hans en Grietje tekenen in het bos
· Een snoephuis tekenen of schilderen
· Snoepjes plakken of stempelen met plakaatverf

Een ruimtelijk snoephuis maken en beplakken
Het sprookje vertellen en naspelen
Poppenkast spelen
De heks gaat in de oven, de kwade figuur is dood.
Het paars doen we in een pot, met een super heksenslot. Hoe ziet
zo’n slot eruit?
· Waarom is de paarse kleur gevaarlijk?
· Mengen: ROOD en BLAUW is PAARS
·
·
·
·
·

De regenboog
Twinkel heeft alle opdrachten gedaan en de heks is dood. Het is nu weer
tijd, dat het licht wordt.
Fee Sophie komt eraan, ze is goed en licht. Sophie laat aan Twinkel zien,
dat hij met alle potjes verf die hij verzameld heeft, de regenboog kan
schilderen.
Met het puntje van haar staf, pakt Sophie er kleuren af!
Kleuren vliegen in het rond, in de lucht en op de grond.
· Teken of schilder een fee
· Maak een collage van de regenboog en alle kleuren die rond
vliegen
· Ontwerp een toverstaf
· Hoe schilder je een regenboog?
· Welke kleuren heb je nodig? (regenboog kristal)
· Een lieve dwerg helpt Twinkel en brengt de kleuren weer terug
naar de kleurenberg.
Hij strooit kleuren in het rond, het is feest!

Kleurenfeest
Op allerlei manieren kunnen kinderen een tekening maken van het
kleurenfeest. Alle technieken en materialen, mogen ze gebruiken. Ze
kunnen en collage maken met feestartikelen en slingers.
De kleuren zijn vrolijk en Tovenaar Twinkel is blij!
Hij heeft alle kleuren weer terug en al zijn vrienden zijn gekomen.
Wie zijn dat ook alweer?

Naar bed toe
Na de drukte van het feest en alle kleuren, is het tijd om rustig te worden
en te kunnen slapen.
Twinkel heeft zijn pyjama aan.
De kleuren zijn rustig en niet fel. De wolk is met krijt getekend, en heeft
een zachte uitstraling.
Lekker veilig in je zachte bed!
De kinderen kunnen praten over naar bed gaan en dromen. Wat zal er in
je dromen gaan gebeuren?
Op deze bladzijde kunnen ze hun eigen fantasie gebruiken. Wat droom
je? Beleef je avonturen?
Ben je 's nachts bang of niet ?

Twinkel trouwt met de lieve fee
Aan het eind van het verhaal, trouwt Twinkel met zijn lieve fee Sophie.
Door alle avonturen en zijn lange reis, is hij groot geworden. Zij gaan
wonen in de kleurenberg en werken in de toverwinkel. Later krijgen ze
een dochtertje. Roosje is een kind van deze tijd, een Nieuwetijdskind.
Voor meer informatie: www.nieuwetijdskinderen.nl
Het verhaal van Tovenaar Twinkel ,de regenboogkleuren en de lessen,
zal kinderen zeker aanspreken.
Toveren maakt leren leuk!
Het verhaal loopt goed af en zoals in alle sprookjes:
En zij leven nog lang en gelukkig!
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