KIJKWIJZER
BIJSCHOLING
BEELD
Onderwerp: tekenen: kip of kuiken
1. Algemene doelen:
Beschouwen:
*Intensief gebruik maken van de zintuigen vooral kijken
*Genieten van deze kunstzinnige expressie in verhaal en vorm
*De gemaakte tekeningen met een open houding bekijken
Creëren:
*Erop gericht zijn de muzische expressiemogelijkheden te ontdekken, uit te proberen en
de techniek te leren: schetsen, inkleuren met oliepastel, knippen, scrafito
*Erop gericht zijn om in zijn eigen stijl de oorspronkelijke vorm weer te geven
*Zelf willen verder gaan in het ontdekken en bij willen leren
1. Beeldaspectdoelen:
*Vorm: een kuiken tekenen dmv lijn en vlakken
*Ruimte: het gekregen blad functioneel gebruiken
*lijn: patronen vormen door lijnen te herhalen
*Vorm: de eieren zodanig versieren dat het karakter ervan wordt versterkt.
2. Materialen:
- afbeelding van een kip of kuiken op een tekening of foto
- (De kunstwerkjes van kippetjes door Thierry Robberecht uitg Clavis)
- potlood en tekenpapier (eventueel vierkant)
- oliepastels in verschillende kleuren
- satéstokje of prikpen om weg te krassen
- penselen en bister
3. Beschouwen:
- Laat de kleuters beschrijven hoe de kip in het verhaal eruit ziet.
- Maak vergelijkingen met een echte kip zodat ze de verschillen zien, we gaan een
vereenvoudigde kip tekenen
- Bouw stap voor stap de kip op
- Altijd eerst het lijf, zorg dat de grootte ok is voor je blad
- Verder de kop, kam, poten en vleugels
- De eitjes bespreken: wat doet kippetje ermee?
- Zijn alle eitjes even groot?
- Hebben ze allemaal dezelfde vorm?
- Welke kleuren gebruikt kippetje?
- Welke vormen gebruikt kippetje?

4. Creëren
- Kies eens voor een vierkant tekenblad
- Teken de kip en/of het kuiken(s) in het midden van het blad: door veel verschillende
voorbeelden te laten zien, zal je ook veel verschillende resultaten hebben.
- Vertel dat de vleugels kunnen vliegen, dat de kip kan bukken, zitten, staan,...
- Kleur met oliepastel de kip in: gebruik meerdere kleuren in elkaar van eenzelfde
kleurenfamilie
- Zorg er voor dat de vleugels net een iets andere kleur hebben dan het lijf
- Teken een kader rond de kip
- Schilder de achtergrond van de kip binnen de kader met gele bister of ecoline
- Teken de eitjes in de kader
- Kleur ze in met lichte kleuren oliepastel
- Ga er met een donkere oliepastel overheen
- Kras patroontjes erin met een stokje
5.Evaluatie alle technieken voor de kleuters!
Demonstreer
Je evalueert tijdens het tekenen, door te herhalen en te herhalen hoe de vormen eruit zien.
Bekijk alle tekeningen van de kleuters.
Als je niet je eigen tekening mag kiezen, welke tekening vind je dan héél mooi?
Hoe komt dat?
Waar zie je eitjes die heel speciale vormen of versieringen hebben?
Wie zijn kip is goed en duidelijk getekend?
Waar is de grootste kip?
Waar is de kleinste kip?

