Aan de slag met het
natuurtalent in jouw klas!
kunstendagvoorkinderen.be

EEN LEPELTJE KUNST
Op zondag 20 november is het weer Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen
kinderen en families in Vlaanderen en Brussel proeven van alle vormen van kunst:
beeldende kunst, muziek, dans, theater, woord enz.
Ontdek het natuurtalent in jouw klas!
Dit jaar vieren we de 11de editie van Kunstendag voor Kinderen en daar koppelen we
een leuke wedstrijd aan vast. Je hebt geen dure verf, hoogtechnologische camera of
perfect gestemd muziekinstrument nodig om kunst te maken. Creativiteit zit niet
in het materiaal, maar in onszelf! Om dat te bewijzen, dagen we jou en jouw klas
uit om samen de natuur in te trekken en creatief aan de slag te gaan met simpele
natuurelementen. Alles mag: dansen als een zwalpende boom, een drumsolo met takken,
een masker van blaadjes … of wie weet, bedenken je leerlingen wel iets gekker?
Onder alle deelnemende klassen verloten we natuurlijk ook een leuke prijs: de winnaars
krijgen namelijk leuke T-shirts met het opschrift ‘Ik ben een natuurtalent’!
Meer info over de wedstrijd vind je op www.kunstendagvoorkinderen.be
Heb je inspiratie nodig?
Wil je meedoen, maar weet je niet goed hoe je de kinderen aan het werk kunt zetten?
Als leerkracht of begeleider kun je hen helpen. Freelance beelddocente Liesbeth
Eysermans bedacht enkele speelse leeractiviteiten waar we met al onze zintuigen,
ledematen en fantasie in kunnen duiken. Elke activiteit kun je uitvoeren in de klas maar
ook met je gezin, op de jeugdbeweging, in de opvang of op een familiefeest!
In de kaders vind je telkens extra uitdagingen. Die zijn vaak perfect voor wat oudere
kinderen of ideaal als je merkt dat de kinderen bij een bepaalde opdracht helemaal in
op dreef zijn. Uiteraard mag jij zelf meedoen met de kinderen. Als je je comfortabel voelt
in een artistieke discipline, voel je dan ook vrij om je eigen twist aan de leeractiviteit te
geven.
Experimenteer er maar op los! Tot slot: alle opdrachten zijn zo uitgedacht dat je weinig
materiaal nodig hebt. Zo kun je quasi overal de activiteit tot een goed einde brengen.
We wensen je veel succes en vooral veel plezier!

KLASBOEKET
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Hoorde je al eens van ‘frotteren’?
# Frotteren is een techniek waarbij je met een potlood of een wasco wrijft over een
papier dat op een speciale (niet gladde) ondergrond ligt.
1. Ga met de kinderen naar het park en voer de frottage gezellig samen uit.
# Vergeet niet om een blad wit papier en een kleurpotlood of een wasco mee te nemen.
2. Laat de kinderen experimenteren door te frotteren op verschillende ondergronden.
# Leg je papier op een stuk boomstam en wrijf!
# Leg je papier op de grond en wrijf!
# Leg je papier op een blaadje en wrijf!
3. Zet met de frottages onder de arm terug koers richting school.
4. We maken een grote gefrotteerde collage-bloem!
Juf/meester:
» Kleef enkele oude affiches tegen elkaar zodat er een grote witte achtergrond ontstaat.
» Knip de frottages van de kinderen uit in een bloembladvorm. De frottage van elk kind vormt
één bloemblaadje.
» De kern van de bloem kan een rond geknipte klasfoto zijn, een verzameling van hun
vingerafdrukken of een natuurelement zoals verzamelde bladeren, steentjes …
# Afhankelijk van hun leeftijd kunnen de kinderen je assisteren of bovenstaande helemaal
zelf doen.
EXTRA
Heeft jullie bloem een bepaalde naam?
# Misschien niet juffertje-in-t-groen maar klas2B-in-t-rood?
Misschien kun je van jullie bloem lekkere soep maken?
# Of heeft ze een geneeskrachtige eigenschap?
Heb je een klas met veel kinderen die houden van beeldende kunst?
# Dan kun je natuurlijk je bloem nog verfraaien door extra dimensies toe te voegen aan
de bloemblaadjes.
# Bv. Door een laag doorzichtige bloemblaadjes toe te voegen boven op de gefrotteerde
blaadjes. Gebruik hiervoor doorzichtige plastic (bv. gerecycleerde plastic mapjes) die je de
kinderen laat bewerken met dunne permanentstiften of laat perforeren of …
WEDSTRIJD
Mail een foto van jullie klasboeket naar kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be
Wie weet, winnen jullie wel met heel de klas originele T-shirts van Kunstendag voor Kinderen!

KLASCREW
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1. Verdeel de groep in kinderen die van nature een talent hebben voor muziek en klank
maken of voor bewegen en dansen.
2. Ga met de hele bende naar buiten.
3. De muzikanten bedenken een ritme (een kort liedje) dat ze kunnen maken met
voorwerpen die ze vinden in de openlucht.
4. De muzikanten spelen hun nummer voor de groep dansers.
# De dansers bedenken vervolgens een mini dansstuk of choreografie op het ritme van
het klasorkest.
EXTRA
Als de dansers zin hebben in een krachtige dans, kunnen ze een haka* bedenken
op het ritme van het klasorkest.

*Een haka is een dansritueel van o.a. de Maori’s uit Nieuw-Zeeland. Met bewegingen en gebaren
proberen ze de kracht van de goden vanuit de hemel naar beneden te trekken. Naast een
oorlogsdans, bestaan er ook haka’s voor festiviteiten en sportwedstrijden. Zoek zeker op YouTube
eens naar een haka!

EXTRA
Hebben andere klassen op school al een klascrew gevormd?
# Daag elkaar uit voor een battle!
WEDSTRIJD
Mail een foto van jullie klasboeket naar kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be
Wie weet, winnen jullie wel met heel de klas originele T-shirts van Kunstendag voor
Kinderen!

MEESTERLIJKE MASCOTTE
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We maken samen een meesterlijke, moedige, misschien mooie (of net modderige)
klasmascotte!
1. Neem een groot papier.
# Door enkele oude affiches aan elkaar te kleven, krijg je al snel een groot werkvlak.
2. Teken de buitenlijnen van de mascotte.
# Is jullie mascotte een mens, een dier, een alien of een wezen dat (nog) niet bestaat?
# Als jullie mascotte een mens is, is het misschien leuk om de contouren van een kind
te tekenen door de klasgenoot in kwestie op het papier te laten liggen.
3. Verzamel buiten allerhande materialen.
# Blaadjes, steentjes, aarde, takjes, bloemen, … Alles wat je maar vinden kan in de
natuur!
4. Geef jullie klasmascotte vorm door de verzamelde materialen te schikken op de
vorm die jullie al getekend hadden.
5. Als de klas het gevoel heeft dat de mascotte af is, trekt de meester/juf langs boven
een foto van de mascotte.
6. Bedenk een passende naam voor jullie klasmascotte.
EXTRA
Geef de opdracht een verbaal staartje door een verhaal te bedenken rond de mascotte.
# Van waar komt de mascotte?
# Wat kan hij goed?
# Waar woont hij?
# Wat is zijn/haar lievelingseten?
EXTRA
Verandert de outfit of de vacht van de mascotte doorheen de seizoenen?
# Misschien kun je de opdracht herhalen in de lente, de zomer en de herfst!
WEDSTRIJD
Stuur zeker de foto van jullie klasmascotte door naar
kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be. We zijn ook erg nieuwsgierig
naar de naam van de mascotte, zetten jullie die erbij? Wie weet, winnen jullie wel met
heel de klas originele T-shirts van Kunstendag voor Kinderen!

GEZWICHT VOOR EEN GEDICHT
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1. Toon het affichebeeld van Kunstendag voor Kinderen 2022.
# Je vindt de affiche terug op www.kunstendagvoorkinderen.be
2. Laat de kinderen benoemen wat de mensen en dieren op de affiche aan het doen
zijn en schrijf de werkwoorden op het bord.
# Dansen, trommelen, trompet spelen, knuffelen, lachen, wenen, spelen, wijzen,
aanraken …
3. Laat elk kind één werkwoord op het bord uitkiezen en opschrijven op een
kladblaadje.
# bv. knuffelen
4. Neem de kinderen mee naar buiten en laat hen 1 voorwerp uit de natuur zoeken.
# Een pluim, een takje, een grassprietje, een blad, een steen, een bloem …
5. Laat de kinderen hun verzamelde voorwerp bij hun kladblaadje met het werkwoord
op leggen.
# Elk kind heeft nu dus 1 werkwoord en 1 voorwerp. Deze vormen hun persoonlijke
inspiratiebron en zullen de hoofdrol spelen in het vervolg van de opdracht.
6.
> OPTIE 1
De kinderen maken elk een vrij gedicht met hun werkwoord en voorwerp in de
hoofdrol.
> OPTIE 2
Kinderen die het te spannend vinden om helemaal zelf een gedicht te bedenken,
kunnen de hele klas laten meedenken. Bv.: een kind vond als voorwerp ‘een takje’ +
koos de activiteit/werkwoord ‘knuffelen’ uit de affiche.
# Een takje wist eens niet,
# Wat doen met zijn verdriet
# Gelukkig was daar de boom,
# Die hielp hem zonder schroom
# En maar knuffelen

> OPTIE 3 = EXTRA
We maken een elfje* met hun voorwerp en werkwoord in de hoofdrol!
De 1ste dichtregel		1 woord		hun voorwerp				Takje
De 2de dichtregel		

2 woorden

lidwoord + een bijpassend voorwerp

Een boom

De 3de dichtregel		

3 woorden

‘het’ + ‘wil’ + hun affichewerkwoord

Het wil knuffelen

De 4de dichtregel		
4 woorden
hun affichewerkwoord + ‘met’ + 		
					‘zijn/haar/hun’ + terug het
					bijpassende voorwerp

Knuffelen met zijn boom

De 5de dichtregel
1 woord
Een gevoel dat voor hen 		
					het gedicht samenvat

Heerlijk

*Een elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden op vijf dichtregels.

7. De kinderen hebben hun persoonlijk dichtwerk bedacht bij de affiche.
# Laat hen het gedicht in hun mooiste handschrift noteren en hun voorwerp bij het
gedicht kleven.
WEDSTRIJD
Mail een foto van jullie klasboeket naar kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be
Wie weet, winnen jullie wel met heel de klas originele T-shirts van Kunstendag voor
Kinderen!

BUITENBENEN
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1. Ga samen naar buiten en zoek een gezellig plekje.
2. Iedereen gaat op de grond liggen en sluit de ogen.
3. Elk kind bedenkt voor zichzelf wat hij/zij het allerleukste vindt om buiten te doen.
# Wandelen? Lopen? In het bos spelen? Zwemmen? In het gras rollen? Rond een
kampvuur zitten? Barbecueën? Bloemen plukken? Insecten zoeken? Huppelen? Naar
de speeltuin? Je hond uitlaten? (sssst, niets aan je klasgenootjes verklappen!)
4. Als een kind weet wat zijn/haar lievelingsbuitending is, mag die rechtop zitten.
# Pas op: de ogen en mond blijven toe.
5. Als iedereen rechtop zit en dus weet wat zijn lievelingsbuitending is, gaat de show
beginnen!
6. Alle klasgenootjes verzamelen en vormen het publiek.
7. Het publiek raadt in enkele rondes welke buitenactiviteit de acteur/actrice
uitbeeldt:
> RONDE 1
Elke klasgenoot die zin heeft om te acteren, mag zijn lievelingsbuitending nu uitbeelden
voor het publiek van klasgenootjes. Maar pas op! Het is verboden om te babbelen, je
mag enkel met je lichaam uitbeelden!
> RONDE 2
Als je klasgenootjes het echt niet kunnen raden, mag je in deze ronde geluidjes maken
om hen te helpen.

EXTRA
Onderstaande extra rondes zetten in op spelverdieping. Kinderen die erg genieten van
het acteren kun je zo extra uitdagen:
> RONDE 3
Juf/meester, je bent nu een echte regisseur en coacht de acteur/actrice in deze ronde
om zijn/haar gezicht in de plooi te houden tijdens hun acteermoment.
> RONDE 4
Moedig de acteurs aan om hun bewegingen extra groot te maken, alsof ze een reus
zijn die hun lievelingsbuitending doen.
> RONDE 5
Fluister de acteur een emotie in die ze moeten uitstralen tijdens het uitbeelden van hun
lievelingsbuitending. Zo zou ‘het gras maaien’ bv. ‘verliefd het gras maaien’ of ‘bang het
grasmaaien’ kunnen worden.
> RONDE 6
Hoe ziet hun lievelingsbuitending eruit in slow motion?
EXTRA
Als alle kinderen die graag willen uitbeelden, hun beste buitenbeentje hebben voorgezet,
kunnen jullie misschien 1 buitenactiviteit (bv. bloemen plukken, een kamp bouwen of
basketten) uitkiezen die jullie samen uitvoeren als afsluiter.
WEDSTRIJD
Vergeet niet om de kinderen te filmen terwijl ze hun beste buitenbeentje al acterend
voorzetten! Altijd leuk om het beeldmateriaal later eens terug te bekijken in de klas. Mail
de video naar kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be. Wie weet, winnen jullie wel
heel de klas originele T-shirts van Kunstendag voor Kinderen!

ZONDAG 20 NOVEMBER
EEN HELE DAG KUNST VOOR KINDEREN EN HUN FAMILIE
Heb je de smaak te pakken?
Kom dan zeker op zondag 20 november naar Kunstendag voor Kinderen!
WAAR NAARTOE
Zoek je een activiteit in jouw buurt? Gebruik dan de zoekmachine op
kunstendagvoorkinderen.be
RESERVEREN
Reserveren gebeurt bij het huis waar de activiteit plaatsvindt.
Daar kun je ook meer info krijgen.
VANAF-LEEFTIJD
Let bij het reserveren op de vanaf-leeftijd.
TOEGANKELIJKHEID
Veel deelnemende organisaties hebben extra voorzieningen voor mensen met een
beperking. Informeren op voorhand is aangeraden!
ORGANISATIE
Kunstendag voor Kinderen is een initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur en
wordt georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
VOLG ONS
@KunstendagVoorKinderen
@kunstendagvoorkinderen

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
kunstendagvoorkinderen.be

