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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

INDIA         OLIFANT 

 
Wist je dat?: 

In  India gebruikt men al eeuwen lang de kracht van olifanten. Met hun slurf zijn deze 

reusachtige beesten in staan zware gewichten te tillen. Ook kunnen ze met behulp van riemen 

en kettingen heel zware voorwerpen trekken. Er zijn speciale olifantenhoeders om de dieren te 

verzorgen en te begeleiden. 

Zo nu en dan krijgen de olifanten een dag vrij. Bij speciale feestdagen mogen de olifanten ook 

meevieren. Ze worden dan prachtig versierd en krijgen soms zelfs een soort make-up! 

 

 

Weten 
Techniek: tekenen, versieren   

Materiaal: fineliner, ecoline, grijs potlood, tekenpapier.  

Gereedschap: geen 

 

Opdracht: 

 

1. Teken op een vel papier heel zachtjes een olifant. Met grijs potlood. Je mag 

hiervoor een mal gebruiken. Wanneer het lukt is het natuurlijk echter wanneer je 

je eigen olifant maakt. 

2. Is je olifant gelukt? Teken dan de goede lijnen met fineliner. 

3. Gum heel goed maar voorzichtig alle potloodlijnen weg. Anders blijf je die straks 

zien. 

4. Maak je olifant vol met allemaal versieringen. Kralen, stippels, lijntjes. Verzin het 

maar. 

5. Wat doe je met de achtergrond? Helemaal leeg is niet mooi. Beslis of je daar 

straks alleen met kleur gaat werken of dat je daar ook wat figuurtjes gaat tekenen. 

6. Pak een kladblaadje en teken daar wat lijnen op. Hierop ga je oefenen om te kijken 

wat er gebeurt met de ecoline en de fineliner. De inkt lost een beetje op in de 

ecoline. Maak  hier op een mooie manier gebruik van. Werk snel en wrijf niet 

te veel over de lijnen heen: dan gaat het smeren. 

7. Kleur je tekening met ecoline. Laat kleuren mooi inelkaar over lopen. En soms 

ook juist niet. 

8. Schrijf je naam en groep rechtsonderaan 

9. Laat je werk beoordelen. 
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