
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Sommige babydieren lijken precies op hun papa, anderen 
zijn heel anders.
In ‘Dit is mijn papa’ ga je op zoek naar de juiste papa’s 
van de kleintjes. Er zijn telkens 4 keuzemogelijkheden.

Als je de bladzijde omslaat zie je de oplossing 
en dan zie je ook wat papa en kind samen meemaken.

Goed kijken!
Neem rustig de tijd om met de kinderen te 
zoeken naar de juiste oplossing.
Vraag de kinderen waarom ze denken 
dat juist dit de goede papa is.
Je kunt ook vragen wat NIET de goede 
papa is.

Goed kijken!
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Tips bij ‘Dit is mijn papa!’

Waar let je op?
- Hebben ze de zelde kleur?
- Zijn er vormen die het zelfde zijn?
- Lijken ze op elkaar of juist niet?
- Hoe gaat het in het echt?

Activiteiten
Op de grote tekeningen zijn activiteiten 
te zien die de kleintjes samen met 
hun papa ondernemen. 

- kikkers  zwemles
- slakken  mee op de rug
- neushoorns  rennen
- rups/vlinder  bewonderen
- bevers  eten
- tijgers  stoeien
- egels   slapen
- mensen  spelen
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Babykonijntjes lijken erg op hun papa, al zijn ze kleiner en hebben ze soms 
een andere kleur. 

Kleine kikkervisjes lijken helemaal niet op op hun papa. 

Een rups lijkt ook helemaal niet op een vlinder, toch is dat zijn papa of mama. 
Een vlinder legt eitjes, daaruit komt een rupsje. 
Als de rups groot is spint hij een pop of cocon om zich heen. 
Uit de cocon komt na een tijdje een vlinder.
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Hoe gaat het in het echt?

 vlinder

 rups

 pop of cocon

 eitjes
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Tekenworkshop Dit is mijn papa

Opdracht: Teken een vlinder met karakter 
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) papier en collage.

NB: De tekening wordt het mooiste als je werkt met oliepastelkrijt op zwart papier. 
Maar je kunt natuurlijk ook op wit papier werken met krijt dat je al hebt.
Zie voor meer info de volgende pagina over oliepastelkrijt.

Knip eerst een lijf en een hoofd uit gekleurd papier. Je mag zelf een kleur kiezen. 
Plak ze midden op je vel. Hou er rekening mee dat er nog vleugels aan het lijf komen.

Ik ben benieuwd naar 
het resultaat!

#ditismijnpapa
#miesvanhout

Wat heb je nodig?
- vel zwart (of wit) papier A3

- oliepastelkrijt
- gekleurd papier

- lijm
- schaar

Ik inspireer mensen graag met mijn 
tekenworkshops. Je kunt daarbij helpen door de resultaten van 
deze workshop op Instagram of Facebook te zetten. 

TIP: Vertel de kinderen dat het een fantasievlinder wordt 
en dat hij een voorstelling geeft op het toneel.
De kinderen mogen zelf kiezen welke rol hij speelt.
Is hij een tere balletdanser of een woeste krijger, 
of misschien een operazanger, of ....?
Dit helpt om de vlinder meer karakter te geven.

De vleugels en het gezicht en de 
poten ga je tekenen met 
oliepastelkrijt.
Met oliepastelkrijt kun je op veel 
manieren tekenen. 

Probeer maar eens uit. 
Je kunt stevig tekenen, of juist heel 
zachtjes. Je kunt de kleuren op het 
papier mengen. 
Je kunt woest tekenen of het krijt 
met je vingers uitwrijven. 

Wat past het beste bij de vlinder 
die jij wilt maken?

Teken alleen de vlinder, niet het 
toneel.
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Tekenen met oliepastelkrijt
Waarom oliepastelkrijt

Als je met oliepastelkrijt tekent hebben lijnen bijna vanzelf gevoel en 
expressie. Je kunt heel makkelijk tere lijnen maken of woeste. 
Kinderen kunnen daar prachtige tekeningen mee maken, is mijn ervaring. 
En ze worden er ook veel minder vies van dan van b.v. schilderen.

Welke oliepastelkrijt is geschikt?

Je kunt een doosje aanschaffen krijtjes in verschillende kleuren.
Met de volgende krijtjes kun je prima op zwart papier tekenen:
- Oliepastelkrijt Expressionist van Cray-pas
- Oliepastelkrijt Van Gogh van Talens

TIP! De voordeligste geschikte krijtjes vond ik bij Heutink: 
- Een doos met 24 krijtjes van Gogh oliepastelkrijt.  

Nb: Niet elk krijt is even geschikt voor tekenen op zwart papier. 
Als het krijt te transparant is schijnt het zwart er doorheen en dan worden 
de kleuren niet helder. Met wasco en Panda kun je prima tekenen op wit 
papier, maar het is niet geschikt voor zwart papier. 

In goed gesorteerde winkels voor kunstenaarsbenodigdheden kun je 
nog meer mooie krijtjes vinden. Vaak kun je ze per stuk kopen.
Het leuke daarvan is dat je even uit kunt proberen welke kleuren je wilt 
en welke het mooiste zijn op zwart papier. 

Hoe teken je met oliepastelkrijt?

Maak eens een proefvel en probeer uit wat er mogelijk is.

- Je kunt kleuren mengen door ze over en door elkaar te tekenen. 
   Zo kun je ontdekken welke kleuren mooi mengen.
- Als je het papiertje van het krijtje af haalt, kun je ook met de zijkant     
   van het krijtje tekenen. Ook dan kun je kleuren mengen door meerdere 
   kleurlagen over elkaar te tekenen.
- Teken eens heel zachtjes of juist heel hard.
- Als je iets getekend hebt kun je het krijt met je vingers uitwrijven.
- Als het krijt dik genoeg getekend is, kun je er met saté-prikkers in 
   krassen. Dan krijg je dunne zwarte lijnen.

Succes en heel veel tekenplezier!
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Kindertekeningen
Deze tekeningen zijn door kinderen gemaakt tijdens deze workshop.


