
5 Vuurwerk  
Technisch doel:           

• Werken met kleurpotlood en pastelkrijt in dikke en dunne lijnen                                                                                                                                                                                      

Beeldend doel:  

• Vorm: lijnen gebruiken om beweging of geluid uit te drukken 

• Vormen van mensen, dieren, planten en dingen in de juiste verhouding tot elkaar weer te geven  

1  Leg je papier staand voor je neer (korte kant onder en boven) en pak een felle kleur kleurpotlood 

2 Maak een vuist en kijk naar de grootte. Teken 4 rondjes, verdeeld over je de bovenste helft van je papier. Maak ze zo 

groot als je vuist. 

3 Schrijf  in elk rondje een cijfer. Samen vormen ze het nieuwe jaartal. 

4 Pak een pastelkrijtje. Laat de cijfers knallen door lijnen in cirkels te zetten om de rondjes. Waar veel geluid is zijn de lijnen       

dikker. 

5 Pak een donkere kleur kleurpotlood. Teken waar je woont op de onderkant van het papier. 

6 Teken jezelf en je familie met verschillende kleuren kleurpotlood. 

7 Kleur met pastelkrijt de ramen en deuren.  Zo, dat je kan zien waar het licht is. 

8 Maak sterretjes van vuurwerk in de lucht met kleurpotlood. Laat de beweging van de vonkjes zien. 

9 Maak je werk af. Laat zien dat je dikke en dunne lijnen kunt maken 

10Laat zien waar veel en waar minder geluid is. 

11Laat zien waar veel beweging is door lijnen te gebruiken. 

12 Hoe laat je duidelijk zien waar jij en je familie zijn op de tekening? 

 

Laat kinderen in groepjes van 4 elkaars werk bekijken en stel de volgende vragen (met het waarom): 

1. Welke tekening heeft de juiste verhouding tussen huizen en mensen? 

2. Welke tekening heeft een groot verschil tussen licht en donker? 

3. Welke tekening laat duidelijk zien waar veel en waar minder geluid is? 

4.  Welke tekening is het mooist afgewerkt?  

Laat kinderen 1 tekening uit het groepje op het bord hangen 

Bespreek klassikaal de gekozen tekeningen. Vraag en geef en positieve feedback  

Klaarleggen:  * (zwart) tekenpapier *keurpotloden *pastelkrijt (of bordkrijt) (kan ook alleen met kleurpotlood of bordkrijt) 
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