Gekke Vlekken
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Jij wilde nog wat meer tomaten ketchup, je
schudde de fles, deed de dop los en.....oeps, daar
vloog al een klodder. Precies op je schone T-shirt.
Je probeerde het nog een beetje af te vegen maar
dat lukte niet. 'Als ik dat er nog maar uitkrijg',
verzuchtte mama. Zelf vindt je het best een leuke
vlek.
De uitdaging: Kun jij met een stokje en verdunde
verf hele gekke vlekken maken?

Nodig:
• Een groot tekenvel
• Verdunde verf in 3 kleuren
• Een helft van een wasknijper
Aan de slag:
Bekijk het filmpje of volg de volgende stappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lek wat verf op het vel papier: oh, een vlek!
Pak het papier op en laat de vlek maar eens verder uitlopen.
Draai het papier. (Lijkt het al ergens op?)
Neem het stokje en breid de vlek maar eens uit met allerlei vormen. (Rondjes voor
ogen, streepjes voor haren...)
Het wasknijperstokje heeft een platte kant, daarmee kun je de verf mooi
'verschuiven'. Met de hoekjes kun je fijne lijntjes maken, zoals haren en oogjes.
En oeps, als je die hebt weggeschilderd plak je ze er gewoon weer in met stukjes
papier! De verf kun je als lijm gebruiken.
Scheur een stukje papier af en gebruik het als mondje.
Nu komt de volgende stap, een nieuwe vlek in een andere kleur. Herhaal alle
stappen, maar maak er een andere gekke vlek van.
En het wordt nog leuker als je de gekke vlekken laat samenwerken. Welke kleuren
maken ze met elkaar?

Klaar?
Maak een foto van jouw eindresultaat en stuur het op naar jouw juf of meester.
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