Kaartenbak Tekenen

Idee van www.artsonia.com

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) en een zwarte viltstift. Laat dit in de lengte
doormidden vouwen. Op de linkerhelft schrijven ze met (schuine) letters aan elkaar
hun (geboorte)naam. (Eerst met potlood mag ook.) Met een hoofdletter beginnen,
dat worden de voeten van het naamwezen. Elke letter moet 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.) Trek de naam met viltstift over als dit nog niet gedaan is.
Laat nu het dubbelgevouwen papier tegen het licht houden (bv. een raam of een
lichtbak) 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 en te kleuren. Er mogen ook
voorwerpen e.d. bijgetekend worden.
Tip: Deze opdracht kan ook als blad voor een verjaarskalender gebruikt worden aan
het begin van het schooljaar.
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Idee van www.artsonia.com

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Naamwezens worden elke keer weer anders, omdat de namen verschillen. 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). Oliepastel en viltstift spreken het meest.
Met één naam kun je ook verschillende wezens creëren door rechts of links, onder of boven te starten.
Ook leuk om dit eens te laten uitproberen, bv. in de BB.
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 3 t/m 8

Goed bruikbaar voor een invaller. Makkelijk materiaal en het kan tussendoor afgemaakt worden.

Benodigdheden
- Tekenpapier(wit A6)–Viltstiften– Raffia/ Krullint/ Wol/Veertjes -Schaar–Perforator
Optioneel: Roerhout (doe-het-zelf-of verf -zaak) en dun (afval)karton – Lijm
Hoe? Basisidee:
Elke ll. krijgt een A6 (een wit A4 is hiervoor in vier delen gesneden). Dit blad neemt
hij horizontaal voor zich. Laat de linkerkant even naar de rechterkant vouwen om
het midden te bepalen. Laat een oog op de juiste plaats tekenen. Als het 1e oog
uitknipt wordt, kan het 2e oog op overgetrokken worden. Laat anders een raam of
lichtbak gebruiken om het 2e oog over te trekken. De ogen worden uitgeknipt, zwart
gekleurd of met een getekend oog opgevuld. Als de ogen worden uitgeknipt kan het
masker echt gebruikt worden. Om de ogen worden steeds nieuwe randen met
viltstift getekend. Af en toe wordt zo´n rand versierd. Er kan ook in breedte van lijn
gevarieerd worden. Als de randen elkaar in het midden raken wordt de rest van het
masker rondom gekleurd, de lijn volgend die door de ogen is ontstaan. Het masker
wordt weer dubbelgevouwen en in de gewenste vorm geknipt. Met een perforator
worden er langs de bovenrand gaatjes gemaakt. Met wol, raffia of krullint wordt de
rand versierd. Steek een dubbele draad met de lus door het gat en steek de twee
uiteinden erdoor. Voorzichtig aantrekken. Voor een voorstelling: Roerhout aan de
achterkant of elastiek . Verstevigen met een stuk karton in dezelfde vorm. Roerhout ook kleuren.
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Siermaskers kunnen ook als (feest)versiering op een prikbord worden geprikt, op een doek worden gespeld of op een papieren
ondergrond zoals neutraal cadeaupapier in bijpassende kleur, behangrollen, grote vellen dun karton etc. worden bevestigd. De
roerhoutjes worden ook gekleurd en kunnen er eventueel bij worden gehangen . Eenvoudig uit te voeren, relatief groot effect.
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MARDI GRAS-MASKER
Groep 1 t/m 8

Idee van www.artsonia.com

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

(TE GEBRUIKEN BIJ PROJECT VER. STATEN - CARNAVAL)

Benodigdheden
- Half, kartonnen wegwerpbord – Viltstiften(geel-paars-groen)– Lijm – Papierstroken, kralen, krullint en glitter (geel-paars-groen) – Schaar – Roerhout (doe-hetzelf-zaak) of ijsstokje Optioneel: Perforator
Informatie: Mardi Gras is Frans voor Vette dinsdag, de dag voor aswoensdag. Het
is een verkleedfeest en een paradefeest, dat in diverse steden in de wereld wordt
gehouden, o.a. in New Orleans (Louisiana, VS). Tijdens het feest worden de kleuren
geel (eigenlijk goud), paars en groen gebruikt. Kralen spelen een grote rol.
Hoe?
Elke ll. krijgt een half, kartonnen wegwerpbord. Laat ogen op de juiste plaats
tekenen of help hierbij. De ogen worden uitgeknipt. Het masker wordt op allerlei
manieren met viltstiften en de door de leerkracht aangeboden extra materialen
materialen versierd in de kleuren geel, paars en groen. Met kralen, raffia, glitter,
veren en/of krullint wordt het gekleurde masker zo mooi mogelijk gemaakt. Het
stokje wordt ook versierd en aan de achterkant bevestigd.
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Mardi grasmaskers kunnen ook als (feest)versiering op een prikbord worden geprikt, op een doek worden gespeld of op een
papieren ondergrond zoals neutraal cadeaupapier in bijpassende kleur, behangrollen, grote vellen dun karton etc. worden
bevestigd. De roerhoutjes worden ook gekleurd en aan het masker bevestigd. Leuk voor een expositie door/voor de hele school.
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Groep 7/ 8

MAGISCHE TEKENING
Benodigdheden
- Tekenpapier (wit, A4) – Potlood – Liniaal - Viltstift – ev. Kranten

Hoe?
Geef alle leerlingen een wit blad (A4). Hierop tekenen ze een afbeelding van een
hart. (Dit zou natuurlijk ook een ander, niet te ingewikkeld voorwerp, kunnen zijn) De tekening wordt nu
met een liniaal in rechte strepen verdeeld tot aan het hart en na het hart weer
verder. Ze werken met dunne lijnen! In het hart wordt de lijn ge’bold’ getekend: de
lijn maakt een boog en gaat daarna weer recht verder.
De tekening wordt met één kleur viltstift ingekleurd, afgewisseld met een witte
strook. Als de lijnen op de juiste manier gekleurd zijn, wordt de lijn met potlood
(!) duidelijker getekend. En rondom de tekening wordt een schaduw aangebracht.
Dit geeft nog meer de indruk dat het hart (en de hand) uit het papier omhoog
rijzen. Er mogen geen lijnen van het voorwerp in de witte delen met viltstift worden
overgetrokken. Bij de vingertoppen in het voorbeeld zie je dat het ‘magische effect’
afneemt als je viltstift i.p.v. potlood gebruikt.
Kijk ook eens op http://www.het-kofschip.nl/tekenlessen7/page7.html bij optische illusies.
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- VOORBEELD
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Groep 4 t/m 8

WINTERS LANDSCHAP

Het basisidee is goed te gebruiken voor een invaller. Makkelijk materiaal en het kan tussendoor afgemaakt worden.

Benodigdheden
- Tekenpapier (wit, A4) – Potlood – Viltstiften – ev. Kranten
Hoe?
Geef alle leerlingen een wit blad (A4). Hierop tekenen ze eerst een lijn op het
midden of net onder het midden als horizon. De lucht wordt ingekleurd met gele zon
en paars, roze,oranje tinten. Glooiende lijnen zorgen voor wat diepte in het
landschap. Met blauw worden er wat accenten in de sneeuw aangebracht. Staande
accenten wekken al gauw de indruk van hekken. (Zie voorbeeld) Als alles ingekleurd
is, worden er op de voorgrond kale bomen (met zijtakken) getekend in bruin of
zwart.
‘Een landschap tekenen’ is een opdracht die geschikt is voor allerlei verschillende
materialen (verf, kleurpotloden) en allerlei technieken (stempelen, sjabloneren,
knippen). Een landschap getekend met viltstiften zul je daardoor minder vaak
tegenkomen. Weer eens wat anders.
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HARTEN TROEF (Enkele ideeën met het hart in de hoofdrol - bv. voor Valentijn) Groep 6 t/m 8
Deel 1
(Ook een kleutertip)
Benodigdheden - Tekenpapier (wit, A4) – Potlood – Gum - Viltstiften – Kranten
Hoe?
Geef voor de ‘Hartenketting’ een half A4, verticaal gesneden(!). Deze opdracht is
wat moeilijker en daarom meer geschikt voor de BB. De harten moeten in elkaar
grijpen, waardoor er steeds een hart ín het hart getekend moet worden. Welk deel
van het hart komt boven en welk deel onder het vorige hart? Goed kijken. Eerst
schetsen en de gecorrigeerde lijnen uitgummen. Detail: de achtergrond bestaat uit
schuine lijnen, die met een liniaal zijn getrokken, in bijpassende kleuren en in een vaste
volgorde.

‘Een streepje voor´. Dat betekent dat je iemand aardiger vindt dan de anderen.
Wel toepasselijk. Met potlood worden enkele harten getekend die elkaar niet raken.
Denk aan afsnijding, want de harten hoeven niet helemaal op het blad te passen.
Om de harten heen wordt een rand aangebracht die bestaat uit korte strepen die
vlak naast elkaar liggen. In lengte van de strepen kan gevarieerd worden. Na ca. 3
lagen in verschillende kleuren rond de harten, ook het binnenste van het hart wordt
gekleurd, wordt de rest van het papier ook met streepjes gevuld in doorgaande
lijnen. De lijnen worden voortgezet als ze een hart gepasseerd zijn.
3e: Kleuters, maar ook oudere lln., kunnen (ev. met een mal) een hart tekenen en
er steeds met een andere kleur eromheen kleuren.
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HARTEN TROEF Deel 1– VOORBEELD
JdB ´HARTENKETTING´
JdB ´EEN STREEPJE VOOR´

kleuters:

Gewoon kleuren kan ook, bv. bij de
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HARTEN TROEF
Deel 2
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

(Ideeën met het hart in de hoofdrol - bv. voor Valentijn)

Groep 3 t/m 8

Benodigdheden - Tekenpapier (wit, A4) – Potlood – Gum - Viltstiften – Kranten
Hoe?
Geef alle leerlingen een wit A4 voor ‘Hartenfantasie’ . De basisgedachte bij
Hartenfantasie is een serie harten (of een ander symbool) kriskras op papier
tekenen. Het blad mag gedraaid worden tijdens het tekenen. De tussenliggende
ruimtes worden met patronen opgevuld. Help de kinderen met het bedenken van
patronen, want dat is best wel lastig Deze opdracht is ook voor andere symbolen
(letters bv.) en andere tekenmaterialen (bv. plakkaatverf of kleurpotloden) terug te
vinden. Helemaal rechts staat een voorbeeld van ‘Letters stapelen’.
Geef alle leerlingen voor ‘Een bak vol harten’ een wit A4. Neem het blad
horizontaal, laat links boven beginnen. Over het hele blad wordt een kronkellijn
getrokken met zwarte viltstift van links naar rechts en van rechts naar links, steeds
een regel lager in een doorgaande lijn, zonder de viltstift van het papier te halen.
De lln. eindigen met een vrij rechte lijn naar links en gaan dan naar boven naar het
begin van de lijn. Binnen de lijnen wordt de hele ‘bak’ gevuld met allerlei maten
harten. De harten worden laag voor laag ingekleurd.
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HARTEN TROEF Deel 2– VOORBEELDEN
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JdB
Hartenfantasie

Volle bak met harten

VILTSTIFT LEENT ZICH ERG GOED VOOR HET TEKENEN VAN PATRONEN.

Voorbeeld van letter stapelen
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MANDALA ZELF TEKENEN
Groep 5 t/m 8
Benodigdheden
- Tekenpapier (vierkant of een cirkel, wit) –Allerlei soorten viltstiften, markers en
markeerstiften, bingostiften, gelpennen, lijmglitterpennen – Liniaal – Kranten
– Potlood
Hoe?
Geef alle leerlingen een vierkant wit blad. Dit kun je zelf maken door het blad schuin
te vouwen en het stuk dat uitsteekt weg te knippen. Laat een + en een x vouwen.
(Met een cirkel kan het ook.) Laat per segment (=een gevouwen deel) met potlood
een patroon ontwerpen. Ze kunnen met een liniaal steeds op de volgende vouw
aangeven tot hoe ver het patroon loopt, zodat er ook werkelijk een evenwichtig
patroon ontstaat. Vouwen, openvouwen, vouwen, openvouwen enz. en moeilijke
patronen tegen een lichtbron houden. Tot alle segmenten zijn gevuld. Ze hebben
meestal snel in de gaten hoe dit het beste kan. Daarna worden de lijnen met
markers overgetrokken. En dan mogen de patronen met viltstiften, markers,
markeerstiften, bingostiften, gelpennen en zelfs lijmglitterpennen worden gekleurd.
Een leuke gelegenheid om hun eigen materialen eens in te zetten, maar ook met
viltstiften alleen zijn de resultaten vaak heel erg mooi. Op deze manier kan ook
gewerkt worden met allerlei hartvormen.(Zie 2e voorbeeld)
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MANDALA - VOORBEELD
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Idee van http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/

DOODLEGOOGLE

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 3 t/m 8

Benodigdheden
- Lesmiddelen: http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/resources.html - Tekenpapier met afdruk
van Google (kijk bij Doodle templates) – Potlood –Viltstiften
Hoe?
Gebruik het materiaal van http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/ om de lln. hierop voor
te bereiden en te enthousiasmeren. Geef alle leerlingen een tekenpapier met de
afdruk van de onversierde Googleletters. (Deze afdruk is te vinden op
http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/resources.html bij Doodle templates.)
Bij het voorbeeld is het thema: “Mijn Nederland …”
•
•
•

Wat zou ik buitenaardse wezens over Nederland vertellen?
Wat maakt Nederland zo’n bijzonder land?
Wat betekent het voor mij om Nederlands te zijn?

De Nederlandse symbolen worden in de letters van Google getekend en met
viltstift gekleurd tot een mooi geheel. Je kunt ook met kleurpotlood laten
werken.
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Doodlegoogle-wedstrijd ‘Mijn Nederland’, kan ook bij andere thema’s worden aangepast.
Lesmiddelen: http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/resources.html

2008 Tom Jager - Arnhem, groep 8
Nog meer voorbeelden: http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/submissions.html
Informatie over de enige echte doodler: http://www.google.nl/intl/nl/doodle4google/doodler.html
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Groep 1 t/m 8

GOOGLY-EYED

Benodigdheden
- Tekenpapier (wit, A4) – Potlood –Fineliner - Viltstiften – ev. Kranten
Hoe?
Geef alle leerlingen een wit blad (A4). Hierop tekenen ze eerst twee grote ‘googly’
ogen met een zwarte stip in elke bol. Rond de ogen wordt een grappig, griezelig,
eng, vriendelijk enz. schepsel geschetst. De tekening mag natuurlijk worden
uitgebreid met bijpassende objecten. De leerkracht maakt hier een keuze voor.
Daarna worden de potloodlijnen met fineliner overgetrokken en de tekening wordt
ingekleurd.
Je kunt er bv. een beroepen- , hobby- of sporttekening van laten maken.
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Groep 1 t/m 8

GOOGLY-EYED - VOORBEELD
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