
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Deze kartonflapboeken gaan over het 
spelletje Kiekeboe.

Als je het boek open slaat zie je een vorm. 
Als je daarna de flappen aan de zijkant 
openslaat, zie je dat de zelfde vorm een 
dier is geworden: KIEKEBOE

Activiteiten met kleuters
De boeken zijn bedoeld voor baby’s en peuters
Maar ook met kleuters zijn leuke activiteiten te 
doen bij deze boeken.

De vorm heeft een karakter
Elk boek gaat uit van een van de vormen
rond, vierkant of driehoekig.
De karakters van de dieren passen bij het karakter van 
de vormen.
Elke vorm heeft namelijk zijn eigen karakter

ROND voelt vloeiend, dromerig, zacht, golvend, 
kronkelig en meegaand.

VIERKANT voelt zelfverzekerd, recht door zee, 
onverzettelijk, doelgericht en stug.

DRIEHOEK voelt grillig, schichtig, snel, energiek, 
paniekerig en temperamentvol.

Laat de kinderen hun armen bewegen op een ronde 
manier en daarna op een vierkante hoekige manier
en daarna op een driehoekige manier. 
Zo voel je de verschillende karakters heel goed.
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Tips bij Kiekeboe 
rond, vierkant en driehoek 
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Overal zijn vormen te vinden.
Hier zie je een paar voorbeelden van voorwerpen die een duidelijke vorm hebben.
Zoek met kinderen naar ronde, vierkante en driehoekige vormen in hun eigen omgeving.
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Vormen herkennen in je omgeving

Voorwerpen met ronde vormen

Voorwerpen met vierkante vormen

Voorwerpen met driehoekige vormen
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Tekenworkshop Kiekeboe
Opdracht: Maak een monster van een vorm
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart papier

NB: Het is erg mooi om met oliepastelkrijt op zwart papier te tekenen. 
Maar je kunt natuurlijk ook op wit papier tekenen 
met krijt dat je al hebt.

Teken eerst een Vierkant, 
rondje of een driehoek

De kinderen tekenen eerst een vorm op hun papier.
Eventueel doet de begeleider dit.
De vorm moet namelijk niet te groot zijn of te klein.
Er moeten lichaamsdelen aan getekend kunnen worden.

Je kunt eventueel ook een vorm uit gekleurd papier knippen en die op het 
papier plakken.

Maak dan van de vorm een monster

Zeg tegen de kinderen dat dit de buik is van een monster.
De kinderen tekenen vervolgens de lichaamsdelen: een hoofd, armen, 
benen, ogen, oren, mond enz.

De creatieve ontwikkeling van kinderen is erg belangrijk. 
Het is daarom belangrijk dat ze gestimuleerd worden zelf iets 
te bedenken. 
Zeg tegen de kinderen dat ze een monster tekenen
dat nog nooit iemand heeft gezien.
Zo daag je ze uit om iets nieuws te bedenken. 

Ik ben benieuwd 
naar het resultaat!
@miesvanhout.nl

Wat je nodig hebt!

- Zwart (of wit) 
papier (A3)

- Oliepastelkrijt
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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 bijvoorbeeld 
schilderen.

Welk oliepastelkrijt is geschikt?

Je kunt een doosje aanschaffen met 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 erdoorheen 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.

- Probeer kleuren eens over en door elkaar te tekenen. 
   Zo ontdek je 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.


