tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Tips bij

Verrassing

Welke gevoelens kom je allemaal tegen bij het krijgen van
een kind? In Verrassing wordt dit verteld met 12 werkwoorden
die elk een gevoel weergeven:
van verlangen tot hopen, tot koesteren en uiteindelijk loslaten.
De tekeningen verbeelden het hele herkenbare proces
met vogels.

Bij een geboorte...
De verwondering over een pasgeboren kind kun je terugzien in de
tekeningen. Maar ook het verzorgen, troosten, genieten
en ergeren. Het hoort er allemaal bij.
Uiteindelijk moet de kroost worden aangemoedigd om met
vallen en opstaan uit te kunnen vliegen.
Voor ouders is dat loslaten.
Verrassing is op zich meer gericht op ouders dan op kinderen,
maar je kunt het verhaal ook aan kinderen vertellen.
Kijk naar de afbeeldingen en vertel je eigen verhalen.

...maar ook bij een begrafenis.
Verrassing gaat niet alleen over geboorte en opgroeien.
Het boek gaat eigenlijk over het leven zelf.
De werkwoorden kun je toepassen op allerlei
gebeurtenissen die je met je dierbaren hebt meegemaakt.
Het boek kan daardoor ook gebruikt worden bij
begrafenissen.
Naar aanleiding van elk werkwoord kun je mooie
herinneringen ophalen over de persoon die is overleden.

Mogelijke vragen bij ‘Verrassing’
- Waar verlang jij naar?
- Waar verwonder jij je over?
- Waar of bij wie kun jij troost vinden?
- Luisteren je kinderen naar jou?
- Luister jij ook naar je kinderen?
Blader door het boek en laat je inspireren tot het vertellen van je eigen verhalen.
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Welke dieren komen uit een ei?
Niet alleen vogels komen uit een ei.
Er zijn veel meer dieren die uit een ei komen.
Hier zie je een aantal voorbeelden:

vlinders
kippen

slakken

schildpadden
mussen

spinnen

slangen
krokodillen

uilen

vissen
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Tekenworkshop Verrassing
Opdracht: Teken een ei met een dier er in.
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) 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.

Wie zit er in jouw ei?
Het is de bedoeling dat je een groot ei gaat tekenen.
In het ei teken je een dier dat daarin aan het groeien in.
Dat kan dus een vogel zijn of een schildpad of een pinguin of een vis.
Op de vorige pagina staan voorbeelden.
Je mag zelf weten welk dier je gaat tekenen.

Eerst oefenen met een potlood

Wat je nodig hebt!
- Zwart (of wit)
papier (A3)
- Oliepastelkrijt
- Wit schetspapier
Grijze potloden

Ga eerst oefenen met potlood op een schetspapier.
Het dier hoeft niet te lijken op de werkelijkheid, dus maak het niet
moeilijker dan nodig is.
- Welke lichaamsdelen heeft het dier?
- Hoeveel poten heeft hij?
- Heeft hij vleugels?
- Wat heeft hij nog meer?
Begin met een buik en teken de lichaamsdelen daaraan vast.
Het is niet erg als je nu fouten maakt. Je bent aan het oefenen.

De echte tekening met krijt

Leg de potloden weg en pak oliepastelkrijt en een zwart vel
papier.
Hoe je kunt tekenen met krijt wordt op de volgende pagina uitgelegd.
Eerst een ei...
Teken eerst met een wit krijtje een heel groot ei. Kleur het ei niet in.
...dan het dier
Daarna teken je in het ei een dier. Let op! Het dier moet in het ei passen!
Soms moeten lichaamsdelen wat opgevouwen worden. Dat is prima, want dat is in het
echt ook zo. Een vogel kan natuurlijk niet vliegen in een ei.
Het dier mag je wel inkleuren.

Heel veel tekenplezier!
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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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