
Basis techniekopdrachten  Leerjaar  

Probeer de opdrachten zo goed mogelijk te maken.                                                  

Maak minstens 1 techniek opdracht af voorafgaand aan een thema                          

Wanneer je klaar bent kan je creatief aan de slag of meer technieken leren 

techniek Opdracht  Opdrachten 5   1,2,3,4 Opmerkingen en startdatum af 

Collage                                Knippen en plakken met kranten                                                   

Letters vormen woorden vormen teksten                                         

   

AdLJ Collage 
pinterest Collage                                              

Knippen en plakken met tijdschriften                                            

Plaatjes worden een nieuwe fantasiewereld 

   

Drukwerk                           Stempelen                                                                                        

Vormen worden samen één geheel 

   

AdLJ Drukwerk                       
pinterest drukwerk  

pinterst drukwerk basis                                                                     

Sjabloneren                                                                                    

Knip mallen en maak een kunstwerk 

   

Plastisch materiaal           Werken met platen en ringen van klei                                    

Een duimpotje maken 

   

AdLJ Plastisch werken 
Pinterest kneden 

Pinterest Kneden basis                                         

Zoutdeeg                                                                                              

Kralen maken 

   

Ruimtelijk construeren   Vouwen van doosjes                                                           

Een bouwwerk maken 

   

  AdLJ Basistechnieken     
Pinterest  Vouwen basis  Vouwen Hout Ruimte-

lijk  Kosteloos  muziekinstrumenten  
Snijden en ritsen van papier en karton                                    

Maak een kunstwerk naar een kunstenaar 

   

Tekenen                              Houtskool                                                                              

Licht donker effect 

   

     AdLJ Tekenen 
Pinterest Tekenen Perspectief Structuur 

Houtskool  Inkt Letters (Olie)pastel 

Sgraffito                                                                              

Mensfiguur in een omgeving  

   

Textiel                                 Borduren                                                                                

Rijgsteek.  Aan en afhechten 

   

AdLJ Basistechnieken Textiel  
Pinterest Textiel  Knopen Weven Bordu-

ren Breien en haken Textiel Basis                                    

Omwikkelen                                                                     

Draad verstevigen en mooier maken 

   

Verven                                Plakkaatverf                                                                          

Invullen van vorm 

   

   Adlj Verf Inkt 
Pinterest Verf  Inkt (olie)Pastel Kleur    

Ecoline                                                                                                    

Kleurverloop 

   

Digitale media                  xtra Kunst met Keith  digitaal-en-creatief   Pinterest Beebot    

naam 

groep 

http://www.adlj.nl/laed/category/techniekopdrachten/leerjaar-5/
http://www.adlj.nl/laed/2016/11/07/collage/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/collage/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk-met-kleuters/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/klei/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/klei-zoutdeeg-clay-crafts/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kneden-met-kleuters/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/vouwen-met-kleuters/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/vouwen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/hout-zagen-timmeren-woodart/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/ruimtelijk-construeren-bouwen-en-vouwen-3d/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/ruimtelijk-construeren-bouwen-en-vouwen-3d/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kosteloos/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/muziekinstrumenten-maken-to-make-music-instruments/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/tekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/tekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/diepte-perspectief-perspective/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/grafics-patronen-structuur/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/houtskool/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/inkt-en-ecoline/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/handlettering-tekenschrijven-schrijftekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/wasco-oliepastel/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/textiel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/knopen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/weven/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/borduren/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/borduren/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/breien-en-haken/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/textiel-voorbereidend-met-kleuters/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/verf/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/inkt/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/verf-schilderen-paint/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/inkt-en-ecoline/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/wasco-oliepastel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kleur-colour/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/digitaal-en-creatief-digital-art/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/bee-bot/


Basis techniekopdrachten  Leerjaar  

Probeer de opdrachten zo goed mogelijk te maken.                                                  

Maak minstens 1 techniek opdracht af voorafgaand aan een thema                          

Wanneer je klaar bent kan je creatief aan de slag of meer technieken leren 

techniek opdracht 1,2,3,4 Opmerkingen en startdatum af 

Collage                                Mozaïek  Knippen of scheuren                                                                                                 

Eenvoudige vorm met verschillende papiersoorten  

   

AdLJ Collage 
pinterest Collage                                              

Dier  Knippen of scheuren                                                                                                 

Van verschillende papiersoorten een diervorm maken 

   

Drukwerk                           Hoogdruk                                                                                                        

Met karton een collage maken en rollen met inkt 

   

AdLJ Drukwerk                       
pinterest drukwerk  

pinterst drukwerk basis                                                                     

Sjabloneren                                                                                    

Combinatie van positief en negatief 

   

Plastisch materiaal           Klei tegel                                                                                               

Met structuren een tekening vullen 

   

AdLJ Plastisch werken 
Pinterest kneden 

Pinterest Kneden basis                                         

Werken met papier-maché                                                          

Een poppetje maken 

   

Ruimtelijk construeren   Figuurzagen                                                                                               

Basis en eenvoudige vorm 

   

  AdLJ Basistechnieken     
Pinterest  Vouwen basis  Vouwen Hout Ruimte-

lijk  Kosteloos  muziekinstrumenten  
Papier ruimtelijk                                                                                     

Vormen met inkepingen vastmaken 

   

Tekenen                              Inkt                                                                                                     

Diervorm invullen met stuctuur-tekenen 

   

     AdLJ Tekenen 
Pinterest Tekenen Perspectief Structuur 

Houtskool  Inkt Letters (Olie)pastel 

Pastelkrijt                                                                             

Dieptewerking door overlappen   

   

Textiel                                 Borduren                                                                                

Kruissteek  Aan en afhechten 

   

AdLJ Basistechnieken Textiel  
Pinterest Textiel  Knopen Weven Bordu-

ren Breien en haken Textiel Basis                                    

Knopen                                                                                    

10 knopen; in elk geval de enkele steek en slipsteek 

   

Verven                                Plakkaatverf                                                                          

Lijnen en vormen                                                                 

   

   Adlj Verf Inkt 
Pinterest Verf  Inkt (olie)Pastel Kleur    

Ecoline                                                                                       

Werken met verwassingen en duidelijke lijnen                                                                                                

   

Digitale media                  xtra digitaal-en-creatief   Pinterest Beebot    

naam 

groep 

naam 

groep 
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Basis techniekopdrachten  Leerjaar  

Probeer de opdrachten zo goed mogelijk te maken.                                                  

Maak minstens 1 techniek opdracht af voorafgaand aan een thema                          

Wanneer je klaar bent kan je creatief aan de slag of meer technieken leren 

techniek opdracht 1,2,3,4 Opmerkingen en startdatum af 

Collage                                Plakken en knippen met divers papier                                                    

Maak een stad 

   

AdLJ Collage 
pinterest Collage                                              

Plakken knippen en tekenen Maak een portret met zoveel 

mogelijk verschillende papieren en tekenlijnen 

   

Drukwerk                           Linoleum                                                                                                         

Eenvoudige vorm met afdruk in 1 kleur 

   

AdLJ Drukwerk                       
pinterest drukwerk  

pinterst drukwerk basis                                                                     

Stempelen                                                                                        

Vorm met details in 1 kleur 

   

Plastisch materiaal           Klei tegel                                                                                               

Van plat naar ruimtelijk 

   

AdLJ Plastisch werken 
Pinterest kneden 

Pinterest Kneden basis                                         

Zoutdeeg                                                                                              

Krans of medaille 

   

Ruimtelijk construeren   Figuurzagen met gat                                                                                              

Hout bewerken 

   

  AdLJ Basistechnieken     
Pinterest  Vouwen basis  Vouwen Hout Ruimte-

lijk  Kosteloos  muziekinstrumenten  
Karton snijden                                                                               

Basisvormen passend maken 

   

Tekenen                              Schetspotlood                                                                        

Mens verhoudingen                             

   

     AdLJ Tekenen 
Pinterest Tekenen Perspectief Structuur 

Houtskool  Inkt Letters (Olie)pastel 

Pen of inkt                                                                            

Zentangelen (structuurtekenen) 

   

Textiel                                 Vlechten en of koorddraaien                                                          

Van dun draad mooie en stevig draad maken 

   

AdLJ Basistechnieken Textiel  
Pinterest Textiel  Knopen Weven Bordu-

ren Breien en haken Textiel Basis                                    

Vingerhaken                                                                                       

Makkelijk? 4-vingerhaken 

   

Verven                                Plakkaatverf                                                                          

huidskleuren mengen  

   

   Adlj Verf Inkt 
Pinterest Verf  Inkt (olie)Pastel Kleur    

Ecoline                                                                                       

Kleurenleer  

   

Digitale media                  xtra digitaal-en-creatief   Pinterest Beebot    

naam 

groep 

naam 

groep 
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techniek opdracht 1,2,3,4 Opmerkingen en startdatum af 

Collage                                Plakken en knippen met divers papier                                                    

Maak een afbeelding van een voorwerp uit je omgeving 

   

AdLJ Collage 
pinterest Collage                                              

Plakken knippen en tekenen                                                       

Maak een poster met zoveel mogelijk verschillende papieren  

   

Drukwerk                           Linoleum                                                                                                         

Tekst en vorm met afdruk in 1 kleur 

   

AdLJ Drukwerk                       
pinterest drukwerk  

pinterst drukwerk basis                                                                     

Monotype                                                                                        

Kennismaking als doordruk-techniek  

   

Plastisch materiaal           Klei                                                                                                    

Mensfiguur 

   

AdLJ Plastisch werken 
Pinterest kneden 

Pinterest Kneden basis                                         

Papier-maché                                                                                   

Laat je inspireren door een kunstenaar 

   

Ruimtelijk construeren   Vouwen                                                                                               

Origami  

   

  AdLJ Basistechnieken     
Pinterest  Vouwen basis  Vouwen Hout Ruimte-

lijk  Kosteloos  muziekinstrumenten  
Dobbelsteen                                                                                        

Precisiewerk 

   

Tekenen                              Schetspotlood                                                                    

Portret 

   

     AdLJ Tekenen 
Pinterest Tekenen Perspectief Structuur 

Houtskool  Inkt Letters (Olie)pastel 

Pen of inkt                                                                            

Licht—donker door arceringen 

   

Textiel                                 Lapjes aannaaien                                                                

Maak een kussentje of een textielschilderij 

   

AdLJ Basistechnieken Textiel  
Pinterest Textiel  Knopen Weven Bordu-

ren Breien en haken Textiel Basis                                    

Borduren                                                                                      

Siersteken 

   

Verven                                Plakkaatverf                                                                         

Penseelstreek 

   

   Adlj Verf Inkt 
Pinterest Verf  Inkt (olie)Pastel Kleur    

Ecoline                                                                                      

Wasco als begrenzer 

   

Digitale media                  xtra digitaal-en-creatief   Pinterest Beebot    

Basis techniekopdrachten  Leerjaar  

Probeer de opdrachten zo goed mogelijk te maken.                                                  

Maak minstens 1 techniek opdracht af voorafgaand aan een thema                          

Wanneer je klaar bent kan je creatief aan de slag of meer technieken leren 
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