Werkvorm Kreukels en krassen
Na het lezen
Welke gevoelens krijg je bij dit gedicht? Waar voel je dat? Wat doet
dat met jou? Welke herinnering komt naar boven?
Onderstaande opdracht kun je het kind laten kiezen. Passend bij de
situatie en het gevoel van het kind. Het kind mag zich uiten.
A) Kraskunst (met stiften)
Leg het vel voor je neer. Pak een stift en maak vanuit je gevoel
(strakke) lijnen/krassen. Alle ‘frustratie’ of andere gevoelens mag er
op deze manier uit. Wanneer je voor je gevoel genoeg lijnen hebt
getrokken ga je de ontstane vakjes inkleuren. Dit zorgt voor een rust
in jezelf.
Tip: Zoek een stukje in je tekening die je het mooiste vindt, knip dat
uitden lijst dat in.
B) Dans van kleur en ronde vormen (met pastelkrijt)
Leg het vel staand voor je neer. Met een paar staande slingerlijnen
deel je het oppervlak eerst in. Alle lijnen beginnen en eindigen aan de
rand van het vel. Tussen deze lijn trek je cirkels, verdeeld over het
papier. Met je vingers veeg je de lijnen wat uit. Wanneer er twee
kleuren door elkaar komen krijg je een mengkleur. Vul de vlakken met
kleuren op. Tussendoor veeg je de kleuren weer wat uit. Tussendoor
je vinger even afvegen voorkomt menging van kleuren.
Tip: Wanneer je beide werkvoren laat maken in bijvoorbeeld 2 sessies
is het mooi om beide kunstwerken in een grotere lijst op te hangen.
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jaar

Materiaal
- tekenpapier

- Stiften (werkvorm A)
- Pastelkrijt (werkvorm B),
- Onderlegger
- Eventueel een
fotolijstje.

Bijzonderheden
-

Links
https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/week%20tegen%20pesten
Waarom wordt er gepest en wat kan ertegen gedaan worden? Het
Klokhuis besteedde van 21 t/m 25 september 2015 met een speciale
serie van vijf afleveringen aandacht aan het fenomeen pesten tijdens
de landelijke ‘Week tegen Pesten 2015’.
Op www.pestweb.nl staat veel informatie voor leerkrachten, ouders
en kinderen over pesten.

Differentiatie voor de jongere kinderen
-

-

Deze werkvorm is ook heel geschikt voor jongere kinderen.
Wellicht is het dan handig om te differentiëren in papierformaat
of materiaal. Bijvoorbeeld verf gebruiken i.p.v. pastelkrijt.
Bekijk een filmpje (zie link) en praat over verschillen tussen
pesten en plagen.

Tips
Een schort of oud overhemd
aan doen kan handig zijn.
Beide werkvormen kosten
relatief veel tijd, houd daar
even rekening mee.

