(18) GRILLIGE TAKKEN, GRILLIGE TEKENINGEN

Materiaal
- grote tekenbladen
- plakkaatverf
- mengschaaltjes
- takken

Plezier
Kinderen houden ervan hout te sprokkelen in het bos of de tuin en met grote takken
rond te sjouwen. Tekenen met zo'n kromme tak is iets helemaal anders dan met een
mooi recht potlood of een penseel.

Organisatie
Het tekenblad kan op de grond of aan de muur. Geef de kinderen genoeg bewegingsvrijheid en kies mengschaaltjes die niet te gemakkelijk omgekieperd kunnen worden.

Actie
Laat de kinderen hun tak uitkiezen. Op een verticaal vlak kunnen ze schilderen met
een tak van 20 cm, maar net zo goed met een van 50 cm of nog langer. Met zo'n lange
kromme stok wordt het werk er niet eenvoudiger op, maar wel een stuk spannender.
Wanneer hun blad op de grond ligt, kunnen ze rechtopstaand of op hun knieën zittend
schilderen. Laat ze met hun tak roeren in de schaaltjes met verschillende kleuren verf
en daarna schilderen.

Resultaat
Een lijnenspel met een heel apart karakter. Vaak zijn een aantal verflijnen uitgelopen,
wat het effect nog specialer maakt. De peuters zelf zullen zich vooral herinneren dat
ze deze tekening gemaakt hebben met een echte tak uit het bos of de tuin.
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(29) KNIKKEREN

Materiaal
- knikkers
- een dienblad met rechtopstaande randen of een schoenendoos
- plakkaatverf
- tekenbladen

Plezier
Peuters vinden het fijn om met zijn tweeën een kleurrijke knikker door hoopjes verf te
laten rollen en te zien wat er gebeurt.

Organisatie
Knip op voorhand het papier op de grootte van het dienblad. Zoek een bekertje om de
knikkers in op te bergen. De peuter kan dit spel alleen uitvoeren, maar als je samen
zo'n tekening maakt moet je onderling goed afspreken.

Actie
Leg een tekenblad in het dienblad en deponeer aan beide zijden enkele hoopjes plakkaatverf in harmoniërende kleuren. Rol een knikker in het speelveld en laat de peuters
de knikker van de ene naar de andere kant van het dienblad rollen door om de beurt
het dienblad in de lucht te heffen en daarna weer op tafel te laten zakken. De knikker
rolt daarbij telkens door een hoopje verf zodat een kleurrijke lijntekening ontstaat.
De peuter kan de knikker ook in een schoenendoos heen en weer laten rollen. De
knikker maakt onder het rollen een prettig geluid en tikt ritmisch tegen de rand, wat
peuters op zichzelf al een reuzeleuk spel vinden.

Resultaat
Een aardige lijnentekening. Het resultaat is afhankelijk van de gekozen kleuren en de
hoeveelheid verf op het blad.
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