Kunst workshops – Myra Emmen Riedel
Lesplannen voor workshops voor kinderen van 5 tot 12 jaar oud.

Workshop illustratie Noordje

Geheimen in de stad
Groep 3 tot 6 (leeftijd: 5 tot 10 jaar)
Introductie:
Hoe ziet een stad eruit? Misschien kan je zelf een stad bedenken waar je ooit wel eens geweest
bent. Een stad is natuurlijk heel groot en er gebeuren heel veel dingen. Er zijn winkels waar
dingen worden verkocht, maar er is ook verkeer zoals auto’s en fietsers.
Dat zijn allemaal dingen die we zien als we in een stad zijn. Maar stel je voor dat er ook allemaal
geheimen zijn in de stad. Stel je voor dat er bijvoorbeeld ergens een olifant rondloopt midden in
een park of dat er een geheimen gang onder de stad is verborgen of dat er een deurtje is waar je
naar een hele andere wereld kan. Het kan ook zijn dat er ergens een onzichtbare trap is die
helemaal tot de maan gaat. Zouden jullie ook nog iets kunnen bedenken?

Opdrac ht :
De kinderen krijgen de opdracht om een
plattegrond/schatkaart te maken. Alleen de kinderen
zelf weten waar de geheimen plaatsvinden in de stad.
Als eerste moeten ze een tekening maken met wasco
krijt met de stad erop als plattegrond. Daarna mogen
ze de plattegrond net zo oud maken als een echte
schatkaart met bruine en gele ecoline. Dit moet eerst
drogen. Als de schatkaart aan het einde van de dag
gedroogd is mogen ze het papier verkreukelen om de
schatkaart nog ouder te laten lijken. Misschien hier een
daar een scheurtje is ook leuk.

M ate rial en :
- Schorten/iets voor op tafel
- Ecoline
- Wasco
- Kleurpotloden
- Potjes water
- Kwasten
- Stevig A3 papier
- Karton of stevig papier om in
stukjes te knippen/snijden

Tussendoor gaan de kinderen de geheimen in de stad
tekenen. Deze geheimen bedenken ze zelf. Deze
tekeningetjes worden uiteindelijk op de stad gelegd.
Ze mogen zelf weten waar de geheimen plaatsvinden
in de stad. Als de kinderen hiermee klaar zijn wordt er
per groepje besproken wat voor geheimen er in de
stad zijn en waar het op de schatkaart plaatsvindt.

Waar zitten die geheimen dan?

Voorbeeld:
Programma – geheimen in de stad: (Alle tijden zijn heel ruim genomen)
13.15 uur
Start les:
Gesprek over een stad. Samen
met de kinderen fantaseren
over geheimen in de stad.

13.30 tot 13.40 uur

13.40 tot 14.00 uur

14.00 tot 14.30 uur

14.30 tot 15.00 uur

(+ power point laten zien met
afbeeldingen)
Voorbeeld laten zien stap voor
stap wat de kinderen moeten
doen
> Alvast schorten laten
aandoen
Plattegrond stad tekenen
Als de meeste kinderen klaar
zijn alvast bakjes met
ecoline/water en kwasten
uitdelen.
Plattegrond beschilderen met
ecoline
> Daarna ergens neerleggen
om te drogen
Uit een bakje mogen ze de
geheimen van de stad
onthullen (geschreven op een
papiertje. Ieder drie geheimen)

Schorten

Wasco krijt
A3 papier

Ecoline
Potje water
Kwasten

A4 papier gesneden in kleinere
stukjes of karton in kleine
stukken.
kleurpotloden

15.00 tot 15.40 uur

Deze geheimen tekenen ze op
een klein papiertje of
kartonnetje met kleurpotlood
De geheimen op de stad
leggen en om de beurt aan
elkaar vertellen wat hun
geheimen zijn. Met een timer
erbij, zodat iedereen even kort
aan de beurt komt.

De onontdekte vogel
Groep 3 tot 6 (leeftijd: 5 tot 10 jaar)
In tr oduc ti e:
Hallo!
Ik ben een onontdekte vogel. Dat weet ik omdat er nog nergens iets over mij in de boeken is
geschreven. Ik heb wel eens gezocht, maar kon geen herkenbare tekening van mijzelf vinden.
Eerlijk gezegd weet ik ook niet zo goed hoe ik eruit zie. Nou ja, ik eet met mijn snavel, ik heb
warme veren en vleugels om te vliegen. Eigenlijk alle eigenschappen van een vogel. Maar hoe ik
er werkelijk uit zie dat weet ik niet.
Zouden jullie mij kunnen helpen om een tekening van mij te maken? En een naam voor mij te
verzinnen? Dan heb ik tenminste het gevoel dat ik besta.
Ik reis van land tot land en logeer af en toe in een vogelhotel. Nu ben ik in hotel de snavelklikkers
(erg onrustig is het hier, met al dat geklik).. Misschien werd het eens tijd om een mooi vogelhuis
voor mijzelf te vinden. Maar daar kunnen jullie mij volgende week misschien wel bij helpen.
Vriendelijke groetjes
De onontdekte vogel zonder naam

Opdracht 1
De kinderen krijgen de opdracht om de
onontdekte vogel te ontwerpen naar hun eigen
fantasie. Ook kunnen ze de vogel zelf een naam
geven. Van te voren hebben ze een aantal
voorbeelden gezien van echte vogels uit
verschillende landen. Deze voorbeelden zijn
inspiratiebeelden om te laten zien hoe
verschillend vogels eruit zien. Voordat de
kinderen beginnen met ontwerpen gaan ze eerst
aan de slag met ecoline vlekken maken. Dit is
handig om eerst aan het begin van de les te
doen, zodat de ecoline tijdens het ontwerpen
van de vogel opgedroogd kan worden. Deze
ecoline experimenten worden gebruikt voor de
uiteindelijke vogel. Als de ecoline vellen zijn
opgedroogd kunnen ze bijvoorbeeld een snavel,
een hoed of schoenen uitknippen voor de vogel
om de vogel extra kleur te geven. Als een soort
collage vorm.
Opdracht 2
De kinderen kunnen hierna aan de slag met het
verzinnen van een huis voor hun eigen
onontdekte vogel. Ook hier worden
afbeeldingen laten zien van verschillende
vormen van wonen.

M ate rial en :

-

Voor opdracht 1
Tafelkleden of kranten op de tafels
Schorten
Ecoline verdeeld in grote potjes, zodat het
omgooien van een potje voorkomen wordt
(alleen de primaire kleuren) > per tafel drie
potten
Potten met water per tafel 1
Grote kwasten
A3 papier (dikker papier voor de ecoline)
Potlood (voor het ontwerpen van de vogel)
Scharen

-

Voor opdracht 2
Scharen
Gekleurd of wit A3 papier
Kleurpotloden

-

In een tijdmachine naar de middeleeuwen
(leeftijd: 5 tot 12 jaar)
Introductie:
Stel je eens voor dat er een tijdmachine was die jou naar de middeleeuwen zou brengen, in wie
zou jij dan veranderen? Zou jij een beroemde ridder zijn, een gekke nar, een koopman die goud
verkoopt, een hertogin van de koning of een koning? Wat zou jij meemaken als ridder, nar of
koningin? Vaak als je weer terugkomt in deze wereld dan vergeet je wat je gedaan hebt en wie je
was. Daarom is het nu aan jullie om een middeleeuws boek te maken van jezelf, zodat je die kan
meenemen weer terug naar deze wereld en nooit meer vergeet wie jij was en wat jij in de
middeleeuwen deed.
Deze lessenserie bestaat uit meerdere opdrachten (dit is de lange versie. Deze
lessenserie kan ook korter)
1. Oud perkament maken
De kinderen krijgen de opdracht om eerst een aantal oude perkamenten te maken voor de bladzijdes
van hun boek (stuk of 4 per kind), waarop ze hun tekeningen gaan maken. Dit doen ze met bruine of
oranje ecoline of (koffie of thee). Als dit opgedroogd is mogen ze het papier verkreukelen en aan de
randen scheuren, zodat het extra oud eruit gaat zien.
2. Kaft maken
Tijdens het drogen van het perkament kunnen de kinderen aan de slag met de kaft. De kaft is al op
maat gesneden voor de kinderen uit karton. De kinderen leren om oud stof om het karton heen te
plakken voor de voorkant van het boek en de achterkant.
3. ontwerpen van naam voor op de voor kaft
De kinderen krijgen een aantal voorbeelden zien van middeleeuwse
letters. Daarna ontwerpen ze een versierde hoofdletter en schrijven hun
eigen naam met inkt en een kroontjes pen op een vel papier
let op! De naam moet passen op de voor kaft van het boek.
De naam wordt op de voorkant van het boek geplakt.
4. Boek in elkaar zetten
Het perkament wordt aan de kaft vastgemaakt met naald en draad. (voor
groep 3 en 4 is dit al door de docent gedaan). Groep 5 en 6 doen het zelf.
5. Inhoud boek
Op de eerste bladzijde komt een portret van het kind zelf uit de
middeleeuwen. Dit wordt getekend met een fineliner. Daarna ingekleurd
met potlood. Kort wordt eronder geschreven wie het kind is (groep 5 en 6)
Bijvoorbeeld: koningin die heerst over het land (naam land). Heeft twee
zoons en is getrouwd met de koning of herbergier heeft een eigen herberg (naam) in het dorp (naam
dorp) en kan heel goed zingen.
Op de andere bladzijdes komen er illustraties van middeleeuwse personen die van alles meemaken.
Dit mogen de kinderen allemaal zelf verzinnen. Eronder wordt er per bladzijde een stuk of drie zinnen
geschreven wat er gebeurt op de tekening.

Materialen (lange versie)
-

Schorten
Kranten of tafelkleed
Kwasten
A3 papier
Ecoline - koffie of thee
Kleurpotloden
Inkt en kroontjespennen
Fineliner
Karton op maat gesneden (A3)
Stukken oud stof
Naald en draad
Lijm (sterke lijm of boekbinderslijm)
Gekeurd papier voor binnenkant kaft (voor de afwerking en zodat het stof bij elkaar
gehouden wordt.)
Schetspapier bij de hand houden zodat kinderen eerst ontwerpen kunnen maken als zij dat
willen in plaats van gelijk in het boek tekenen.

Materialen (korte versie)
-

Kranten of tafelkleed
Kwasten
A4 papier (2 per persoon)
Ecoline - koffie of thee
Kleurpotloden
Fineliner
Bruin dikker papier A3
Perforator (zodat de kinderen op het laatst hun boek bij elkaar kunnen binden met een touw,
als een strikje)

