tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Tips bij ‘Dag poes!’
In dit prentenboek staan 20 poezenportretten
met gedichten van Bette Westera, Sjoerd Kuyper,
Hans en Monique Hagen en Koos Meinderts

Gedichten voorlezen
TIP!
Lees per keer niet meer dan
een paar gedichten achter
elkaar voor. Elk gedicht heeft
zijn eigen verhaal en na elk
gedicht moeten de kinderen
even omschakelen. Je wilt dat
ze de aandacht er goed bij hebben.

Plak een woord af
Eén of meerdere woorden in een gedicht afplakken is een leuke
manier om kinderen goed naar een gedicht te laten kijken en
luisteren.
Kinderen moeten raden wat het woord is dat
wordt overgeslagen.
Als ze het juiste woord hebben geraden lees je
het gedicht nog eens helemaal voor.
Bv: haal de woorden muis en muizen weg uit
het gedicht Maaltijdmuis.

Mogelijke vragen aan kinderen!
Lees het gedicht ‘luikje’ voor. De kat is beledigd. Leg uit wat dat is en hoe dat voelt.
Vraag aan de kinderen of ze ook wel eens beledigd zijn. Waar kwam dat door?
Of lees het gedicht ‘geheimen’ voor.
Vraag aan de kinderen of ze ook wel eens hun geheimen vertellen aan hun huisdier.
Hoe voelen ze zich dan?
Lees het gedicht ‘Hondenweer’ voor.
De kat die je er bij ziet, ziet er erg somber uit. Vraag aan de kinderen of ze iemand kennen
die wel eens zo kijkt. Voelen ze zich zelf ook wel eens zo, als het regent bijvoorbeeld?
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Tekenworkshop Dag poes!
Opdracht: Teken een portret van een kat
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) papier
NB: De tekening wordt het mooiste als je tekent met
oliepastelkrijt op zwart papier. Maar je kunt natuurlijk ook op
wit papier tekenen met krijt dat je al hebt.

Wat is een portret?
Een portret is een afbeelding van een hoofd met hals
en schouders. Je hebt portretten van mensen en van dieren.
Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen een
mensenportret en een poezenportret.
- Mensen hebben ronde oren aan de zijkant van hun hoofd
en poezen hebben puntige oren bovenop hun hoofd.
- Poezen hebben een spleetje in hun bovenlip
- Poezen hebben snorharen.

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

Tekenen met gevoel

Je kunt leren tekenen met gevoel met de oefening die je hiernaast ziet.
Teken de lijnen met potlood op wit papier.
Zoals je ziet worden de lijnen allemaal anders.
Dat komt door het gevoel.
Teken eens een gewone lijn
Dat kun je gebruiken bij het maken van je portret.

En nu met oliepastelkrijt
Nu ga je de echte tekening maken met
oliepastelkrijt.
Welk gevoel heeft de kat die jij wilt tekenen?
Welke kleuren vind je er bij passen?

nu een zenuwachtige lijn
en nu een verlegen lijn die bijna
niet op het papier durft te staan.
en nu een vrolijke lijn

Teken alleen het hoofd en de schouder van de kat.
De achtergrond kleur je niet in.

en een boze

Heel veel tekenplezier!
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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Ik ben benieuwd naar
het resultaat!
#miesvanhout
#dagpoes
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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.

meer tips op www.miesvanhout.nl

tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Bijlage

Dag poes!

De poezen in Dag Poes hebben allemaal hun eigen gevoel of uitdrukking.
Hieronder zie je in een lijst welke gevoelens er worden uitgebeeld.
Dit kan helpen als je met kinderen in gesprak gaat over het boek en over henzelf.

Welke gevoelens hebben de poezen?
titel gedicht				

gevoel of uitdrukking

- Goedemorgen 			
- uitgerust
- Hondenweer 				
- sjaggerijnig
- Streel me 				
- verleidelijk
- Winter 					- beteuterd
- Vliegensvlug 				
- geconcentreerd
- Mag het ietsje meer zijn?
- zeurderig
- Aftelversje 				
- geschrokken
- Luikje 					- beledigd
- Op de vensterbank 			
- relaxt
- Poesje Wrauw 			
- boos
- In de war 				
- verward
- Tikkertje 					- nieuwsgierig
- Poezebeest 				
- angstig
- Kom jij eens hierrrrr 		
- stiekem
- Miss poes 				
- gelukkig
- Hoezo? 					- aanwezig
- Geheimen 				
- zorgzaam
- Zilvervoetje 				
- arrogant
- Maaltijdmuis op jacht 		
- gulzig
- Felix Domesticus 			
- relaxt
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