Bloemen van Vincent van Gogh
Beeldend | Tekenen | Vanaf groep 4 | Bron: De Wolf Kunsteducatie
Ken jij Vincent van Gogh? Hij is één van de
bekendste Nederlandse schilders. Hij is
bekend geworden door zijn kleurgebruik
en zijn gebruik van streepjes. Kijk hiernaast
eens naar de bloesemtak die hij heeft
geschilderd. Hij heeft heel veel streepjes
gebruikt en heeft de verf dik opgebracht.
Juf Marit vertelt je in deze opdracht stap
voor stap hoe jij net als Van Gogh bloemen
kunt tekenen. Doe je mee?
Nodig:
• Een computer, tablet of smartphone
• Een vel tekenpapier
• Een grijs potlood
• Ten minste drie verschillende
bloemetjes die je buiten hebt
geplukt
• Een vaasje
• Gekleurd papier
• Oliepastelkrijtjes of kleurpotloden
Aan de slag:
• Verzamel de spullen die je nodig hebt en start daarna het filmpje (of kopieer de
volgende link: https://youtu.be/SgydDANb_Xk)
• Teken eerst een bloem op het papier, net als juf Marit.
• Zet tijdens het tekenen het filmpje op pauze, zodat je tijd hebt om te tekenen.
• Welke bloemen heb jij gevonden? Volg de stappen van juf Marit en maak een
aantal schetsen.
• Zet tijdens het tekenen de video op pauze.
• Kies een gekleurd papier en ga nu met olieverfkrijtjes of kleurpotloden jouw vaasje
met bloemetjes natekenen.
• Maak het net als Van Gogh af door streepjes te gebruiken in de achtergrond.
Klaar?
Vraag aan je vader of moeder of jij een foto van jouw eindresultaat mag plaatsen op
Instagram met #dewolfkunsteducatie. Kijk maar eens naar de voorbeelden van anderen
op de volgende pagina.
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