tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Tips bij ‘Bang mannetje’
Een prentenboek van Mathilde Stein en Mies van Hout
Bang Mannetje is bang voor alles. Hij maakt een afspraak met de
toverboom die Bange Mannetjes van hun angsten afhelpt.
De boom waarschuwt hem wel voor de woeste wezens in het wilde
woeste woud die hij op zijn weg zal tegenkomen - maar daarvoor
hoeft hij niet bang te zijn, ze zijn namelijk niet gevaarlijk. Eenmaal
aangekomen bij de toverboom wordt hij meteen gepromoveerd tot
een Best Wel Dapper Mannetje.

Voorleestips
- Zorg voor rust in de klas.
- Lees rustig voor.
- Zorg dat de kinderen de afbeeldingen goed kunnen zien.
- Wijs ze regelmatig details aan in de tekeningen.
- Maak zoveel mogelijk oogcontact met de kinderen.
- Onderbreek het verhaal niet met vragen.
Op deze manier laat je de spanningsboog van het verhaal
in tact en komt het verhaal goed tot zijn recht.

Praten met kinderen over angst
Naar aanleiding van dit boek kun je met kinderen praten
over hun eigen angsten.
Vragen aan kinderen
- Waar ben je zelf bang voor?
- Wie heeft er voor gezorgd dat Bang Mannetje niet
meer bang hoeft te zijn? De toverboom of hij zelf?

Een toverboom in de klas
Maak een toverboom en zet hem in de klas.
Je kunt kinderen vragen om op een papiertje te
tekenen of schrijven waar ze bang voor zijn.
Die tekeningen en briefjes hang je in de boom.
Als de boom een telefoon heeft kunnen ze de
toverboom opbellen.
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Tekenworkshop Bang Mannetje
Opdracht: Teken een wild woest wezen
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) papier
NB: De tekening wordt het mooiste als je werkt met
oliepastelkrijt op zwart papier.
Maar je kunt natuurlijk ook op wit papier tekenen met krijt dat
je al hebt.
De creatieve ontwikkeling van kinderen is erg belangrijk.
Het is daarom nodig dat ze gestimuleerd worden zelf iets te
bedenken. Het is dan ook niet de bedoeling dat ze een
Wild Woest wezen uit het boek gaan natekenen.
De bedoeling is dat ze een
Wild Woest Wezen tekenen
dat nog nooit iemand heeft
gezien.
Als je dat tegen kinderen zegt,
daag je ze uit om iets nieuws
te bedenken.
Ik inspireer mensen graag met mijn
tekenworkshops. Je kunt daarbij helpen
door de resultaten van de workshop op
Instagram of Facebook te zetten.
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Wat heb je nodig?
Vel zwart (of wit)
papier (A3)
oliepastelkrijt

Ik ben benieuwd naar
het resultaat!
#bangmannetje
#miesvanhout
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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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