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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

FIJI            KABELJAUW 

 
Wist je dat?: 

Sop Nananu-i-ra, een van de Fiji-eilanden, woont Paul Miller. Hij houdt een school tamme 

kabeljauwen, waarvan elke wel 20 kilo weegt. 

Ben Cropp, een van de bekendste onderwatercameramannen van Australië, maakte 

verbazingwekkende filmopnamen van deze grote vissen. 

De vissen zijn vriendelijk en komen elke dag om gevoed te worden. Ze pakken heel rustig 

voedsel van iemands vinger en laten zich aaien. Cropp wil dat de wateren rond het eiland tot 

visreservaat worden verklaard. 

 

 

Weten 
Techniek: knippen, verven, tekenen, ontwerpen. 

Materiaal: grote vellen papier, ecoline, wasco, stukken krant om te vullen 

Gereedschap: schaar, lijm of nietmachine 

 

Techniek:  

1. Kies of je een dubbele vis wilt maken die je opvult of dat je een soort schilderij maakt 

2. Teken een grote, eenvoudige vis op het papier. Maak hem groot, rond en bol. Bij een 

dubbele vis moet je dit twee keer doen. 

3. Kleur je vis in met ecoline. Probeer de kleuren zo mooi mogelijk in elkaar over te 

laten lopen. 

4. Wanneer de ecoline droog is (goed droog!) kan je met wasco mooie structuren gaan 

tekenen. Ook kan het heel mooi zijn om een heel veld met wasco op te vullen en de 

ecoline weer tevoorschijn te krassen. 

 

Dikke vis: 

1. Bij een dubbele vis doe je dit twee keer. LET OP: het moet zo mooi mogelijk in 

spiegelbeeld. 

2. Knip beide vissen uit. Het moet goed passen. 

3. Leg ze op elkaar en plak ze aanelkaar of niet ze vast. Laat een opening over.  

4. Vul de vis met proppen papier. 

5. Maak de vis vast en niet er een draad aan. 

 

Enkele vis: 

1. Bij een enkele vis maak je er een schilderij van. Hoe ziet de omgeving eruit? Welke 

kleuren heeft het water? Zijn er luchtbellen? Waterplanten? Schatkisten? Wrakken? 

Andere vissen?  

2. Maak je ook een soort van schilderijlijst? 

 

Werk zo netjes mogelijk. Let op de wasco rolletjes, dat ze niet het lokaal door smeren. 

Schrijf je naam en groep op het werkstuk en laat je werk beoordelen. 
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