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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

DUITSLAND         LANDKAART    TEKENEN 

   
Wist je dat?:De eerste landkaarten zijn lang geleden gemaakt door twee Duitse 

kaartenmakers. De oudste kaart van een wereldbol is gemaakt door een Duitse koopman en 

zeevaarder. Een echte globetrotter. 

 

Weten: 

Techniek: tekenen, ontwerpen, schetsen, omtrekken, wrijven  

Materiaal: grijs potlood, kleurpotlood, gum, tekenpapier. 

Gereedschap: puntenslijper, grote ronde mal, onderlegger  

 

Techniek: 

Je gaat een hele grote wereldbol tekenen met daarop je eigen fantasieland. Land bestaat niet 

zonder zee dus vergeet het water niet. 

1. Pak je tekenvel en de grote ronde mal. Trek een mooie cirkel op je vel. Doe dit 

zachtjes met grijs potlood. Zorg ervoor dat het netjes in het midden van het papier 

komt. 

2. Verzin een eigen fantasiewereld. Een wereld die nog nooit eerder ontdekt was. Teken 

dit zachtjes met grijs potlood.  

3. Welke vormen heeft het land?Waar is het water? Zijn er bergen? Is er zand? Zijn er 

speciale steden? Zijn er bijzonderheden? (kastelen, speelplaatsen, boerderijen, ….? 

4. Wonen er mensen op deze planeet? Zo niet: hoe zien de wezens eruit? Of leven er 

alleen maar dieren? 

5. Hoe meer details je tekent, hoe interessanter je kaart wordt. Denk aan paden,meren, 

wegen, boten, rare musea, gekke paleizen….. 

6. Kleur je planeet heel mooi in. De grote vlakken krijgen een extra mooi effect met de 

puntenslijpers techniek. 

7. PUNTENSLIJPERSTECHNIEK: Wanneer je punten slijpt heb je hout en 

kleurpotlood. Verzamel alle kleurensnippers. Wrijf deze kleurtjes met je wijsvinger 

over het papier. Je krijgt een wolkachtig effect. Dit kan vooral  grote vlakken (land, 

lucht, water) heel mooi maken. 

8. Bekijk je werk kritisch. Laat het ook aan andere kinderen zien. Wat kan er nog meer 

bij? 

9. Helemaal tevreden? Schrijf met hele mooie letters de naam van je land groot boven 

aan de kaart. 

10. Schrijf met kleine en nette letters je eigen naam, datum en groep. 

11. Laat je werk beoordelen en ruim alle spullen netjes op. 
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