Bomen blazen
Blaas met verf en een rietje een mooie boom, plak er vervolgens echte
blaadjes bij
Kun jij een boom (omver) blazen? Probeer het maar met verf te doen. Daarna de
blaadjes erop plakken. Een wel heel andere techniek van een boom schilderen dan
dat je normaal doet maar wel erg leuk en niet moeilijk!
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Rietjes
Blaadjes
Stevig papier als basis
Verf verdund met water of ecoline

Hoe maak je de boom?
Stap 1: Verdun in een bakje groene of bruine verf met water of gebruik ecoline.
Stap 2: Pak een vel wit karton en doe hierop een grote druppel verdunde verf.
Stap 3: Pak nu een rietje en blaas door het rietje tegen de druppel verf aan. Je ziet dat de verf naar voren gaat.
Maak eerst een lange stam van een boom. Doe daarna nog meer verf op de stam en blaas takken van de boom.
Ga hier net zo lang mee door tot je een boom hebt.
Stap 4: Laat de boom drogen.
Stap 5: Lijm de blaadjes die je hebt gevonden op de boom. Als deze nu te groot zijn voor je boom dan breek of
scheur je het blad in de juiste grootte.
Laat de lijm goed drogen anders vallen de blaadjes weer van je boom.

Variaties
Maak eerst met verf een mooie ondergrond in herfstkleuren. Laat deze drogen en begin dan bij stap 1.
In plaats van blaadjes erop plakken, kun je met verf en een wattenstaafje blaadjes aan de boom verven. Je krijgt
zo een impressionistisch kunstwerk.
Als je met een wattenstaafje roze blaadjes aan de boom maakt, krijg je een Japanse bloesemboom.

Video
• https://youtu.be/AM6_gFGw4K0

