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LIJNEN OP STRAAT
LIJNEN - LABORATORIUM

Misschien ken je van internet “Google Streetview”. Daar kun je op
een kaart klikken en zie je die plek op een grote foto. Het lijkt net of
je daar echt staat. Op de straten zie je lijnen op de grond.

Streetview is een Engels woord. Het betekent “straatuitzicht” of
“straatje kijken”. In deze activiteit ga je een soort Streetview maken.
Je doet dat in een groepje. Met zijn allen loop je een stuk door de
wijk. Onder het lopen trekken jullie met krijt een ononderbroken lijn
op de stoep en maken jullie foto’s. Daar maken jullie een verslag van.
Daarin zet je hoe je gelopen bent en de bijzondere dingen die je
gezien hebt. Het is belangrijk dat je goed uit je ogen kijkt!
Z.O.Z
LET OP!!!
EERST AAN EEN VOLWASSENE VRAGEN OF JE NAAR BUITEN MAG.
PAS OP VOOR HET VERKEER.
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dit is een activiteit voor wat oudere kinderen.
Wat je nodig hebt
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende (stoep)krijt.
Een digitale camera (met snoertje naar de PC).
PC en printer.
Papier (om notities en het verslag te maken),
Schrijf en tekenmateriaal.
Een volwassene (om mee te gaan).
Je kunt tekeningen maken i.p.v. foto’s.

Hoe lang het duurt
•
•

Maximaal 45 minuten buiten lopen.
Zolang je nodig hebt (of krijgt) om het verslag te maken.

Aanwijzingen / uitleg
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 ijdens het lopen moet je met krijt een lijn op de stoep
T
trekken. PAS OP bij oversteken! Wandel in een rustige buurt.
Op iedere kruising en/of afslag maak je een foto waarop de lijn
te zien is.
Maak van bijzondere vondsten een foto. Bijvoorbeeld van een
hondendrol, een mandarijnenschil of een rare vlek.
Schrijf op waar, op welke dag en hoe laat.
Doe deze activiteit met een groepje van 3 kinderen en
een volwassene.
Wissel onderweg van rol; lijn-trekker, fotograaf en notitie-maker.
Na de ontdekkingstocht maken jullie samen een verslag.
Print de foto’s die je gemaakt hebt uit.
Zet in het verslag hoe je gelopen bent en waar en wanneer je
de foto’s gemaakt hebt.
Als het verslag af is, vraag je aan andere kinderen of zij jullie
route willen lopen. Geef ze een kopie van het verslag.

LET OP!!!
EERST AAN EEN VOLWASSENE VRAGEN OF JE NAAR BUITEN MAG.
PAS OP VOOR HET VERKEER.
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

VERBORGEN LIJNEN
LIJNEN - LABORATORIUM

Bij deze activiteit maak je een gedachtesprong. Je zou beter kunnen zeggen: een kijk-sprong. Je gaat lijnen om je heen zoeken. Van
die lijnen maak je iets heel anders. Je kijkt om je heen en maakt een
tekening van de lijnen die je ziet en dan… maak je van die lijnen een
landkaart. Zo leer je kijken als een kunstenaar. Hoe dat gaat? Zo!
Dit is een activiteit voor kinderen in de middengroep of ouder.
Wat je nodig hebt
•
•
•

Tekenpapier.
Tekenmateriaal (liefst kleurpotloden).
Je ogen.

Hoe lang het duurt
•

Ongeveer 45 minuten.

Aanwijzingen / uitleg
•

•

 a naar buiten (neem een volwassene mee!) of ga voor het
G
raam staan en kijk naar buiten. Je ziet van alles: bomen, huizen,
een brug, winkels, speeltuin, mensen en nog veel meer.
Ga met je ogen langs de randen van de dingen die je ziet.
Spring met je ogen van het ene ding naar het andere.

Z.O.Z
EERST AAN EEN VOLWASSENE VRAGEN OF JE NAAR BUITEN MAG.
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dat gaat bijvoorbeeld zo (bekijk het voorbeeld hieronder): Je begint
met kijken boven bij de brug en dan spring je over naar de daken
van de huizen. Daarna begin je bij de boom rechts en ga je via de
kerktoren naar de boom links. En zo zoek je nog een paar lijnen.
•
•

•
•
•
•

 aak van de lijnen een tekening. Bekijk plaatje 1 en 2.
M
Nu maak je de kijk-sprong! Stel je voor dat de lijnen die je
getekend hebt een landkaart zijn. Bijvoorbeeld uit een atlas of
een autowegenkaart. Bekijk plaatje 3.
Verander de lijnen die je getekend hebt in die kaart. Alsof die
kaart uit een atlas komt of een wegenkaart is. Bekijk plaatje 4.
Verzin er van alles bij.
Zorg dat je de lijnen die je eerst getekend had, kunt blijven
herkennen. Bekijk afbeelding 2 en 4.
Hang alle kaarten bij elkaar op. Zie je verschillen of overeenkomsten? Herken je de lijnen terug? Wijs aan.

1

2

3

4

EERST AAN EEN VOLWASSENE VRAGEN OF JE NAAR BUITEN MAG.
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

VERBINDINGS-LIJNEN
LIJNEN - LABORATORIUM

Bij deze activiteit span je lijnen tussen voorwerpen en meubels in een
kamer of lokaal. Je doet dat met draden van wol. Je mag zelf kiezen
tussen welke twee dingen je een lijn gaat spannen. Maar, je moet
kunnen vertellen waarom je die dingen gekozen hebt. Dat schrijf je
op een velletje papier en maak je vast aan de lijn.

Z.O.Z

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dit is een activiteit voor kinderen in alle leeftijden.
Wat je nodig hebt
•
•
•
•

Bolletjes wol.
(Schilders)plakband.
Velletjes papier.
Schrijfmateriaal.

Hoe lang het duurt
•

•

 it is een doorlopende activiteit, die kan de hele dag duren.
D
Kinderen kunnen vrij binnen lopen, een lijn spannen, en weer
weg gaan.
Kinderen zijn telkens ongeveer 10 minuten bezig.

Aanwijzingen / uitleg
•
•
•

•
•
•
•

Ieder kind dat deze activiteit doet spant een of meer lijnen van
wol tussen voorwerpen in de ruimte (klaslokaal).
De lijnen worden vastgeknoopt of met plakband vastgemaakt.
Denk na over waarom je de lijn tussen de voorwerpen wilt
spannen. Bijvoorbeeld omdat ze dezelfde kleur, vorm of gebruik hebben. Of gebruik je fantasie!
o
Waarom wil je die dingen aan elkaar vast maken?
o
Komt dat door iets wat je ziet?
o
Komt dat door wat je ermee kunt doen?
o
Hebben die dingen iets met elkaar te maken?
o
…
Stel deze vragen aan de jongere kinderen om ze te helpen.
Span de lijn.
Schrijf op een velletje papier waarom je de lijn gespannen hebt.
Hang dit briefje (met plakband) aan de lijn.
Maak af en toe een foto. Print de foto’s na afloop en hang ze
op zodat iedereen ze kan zien.
Wees voorzichtig met de lijnen die al eerder gespannen zijn.
Zorg ervoor dat er niks of niemand kan vallen.

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

LIJN-FIGUREN
LIJNEN - LABORATORIUM

In deze activiteit ga je tekenen. Niet met een potlood, maar met
buigzaam draad. Je neemt een stevig stuk elektriciteitsdraad van
ongeveer 1,5 meter. Met die draad ga je de tekening maken.
Probeer het maar, buig de draad in allerlei vormen. Daarna maak je
van de draad een figuur, dat mag van alles zijn. Wat dacht je van een
dier of van een portret van een ander of van jezelf?
De Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder is heel bekend en
maakte ook lijnfiguren van draad. Hij leefde van 1898 tot 1976.

Z.O.Z
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dit is een activiteit voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen.
Wat je nodig hebt
•
•
•

Klos stijf elektriciteitsdraad (dus geen slap snoer!).
Kniptangetje.
Rolmeter of “iets” van 1,5 meter lang (om de elektriciteitsdraad
mee te meten)

Hoe lang het duurt
•

20 minuten, of zolang als je zin hebt.

Aanwijzingen / uitleg
•
•
•

•
•
•

Neem een stuk elektriciteitsdraad van ongeveer 1,5 meter lang.
Probeer het materiaal uit. Buig de draad in allerlei vormen.
Maak met de draad een lijntekening.
Je mag natuurlijk zelf kiezen wat. Als je niks weet, dan zijn dit
misschien leuke dingen:
o
Een bestaand dier of een fantasie-dier.
o
Een boom of een bloem.
o
Een portret van een andere of jezelf.
o	Vormen aan elkaar : cirkel, driehoek, vierkant.
Een soort slinger
Kijk op de plaatjes naar kunstwerken van Calder.
Je hoeft niet te gummen, je buigt de draad gewoon overnieuw!
Hang de figuren bij elkaar voor het raam. Kijk er samen naar.

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

OMTREK-LIJNEN
LIJNEN - LABORATORIUM

In deze activiteit ga je samen met alle andere kinderen op school een
grote tekening maken. Ieder kind tekent op een grote rol papier de
omtrek van een ding. Je mag zelf kiezen in welke kleur. De vormen
moeten voor een deel over elkaar heen vallen. Bekijk het voorbeeld.

Z.O.Z
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dit is een activiteit voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen.
Wat je nodig hebt
•
•
•

 en rol tekenpapier of stevig behang, waar je met stift op kunt
E
tekenen.
Stiften in veel verschillende kleuren.
Tafels op een rij om de rol papier op uit te rollen. Of op de
grond.

Hoe lang het duurt
•
•

 it is een doorlopende activiteit, die kan de hele dag duren.
D
Kinderen kunnen vrij binnen lopen en weer gaan.
Kinderen zijn telkens ongeveer 10 minuten bezig.

Aanwijzingen / uitleg
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L eg de rol papier op tafels of op de grond en rol die uit.
Leg de stiften klaar.
Ieder kind neemt een voorwerp en een stift en tekent de omtrek van het voorwerp op het papier.
Teken alleen de omtrek. Niet inkleuren.
De omtrekken moeten elkaar deels overlappen. Bekijk het voorbeeld.
Je mag meerdere voorwerpen op de tekening omtrekken.
Voorwerpen kunnen bijvoorbeeld dingen in de klas zijn
(netjes terugleggen) of (herfst)bladeren. Je kunt ook een doos
met voorwerpen van tevoren klaar zetten.
Maak af en toe een foto om later te bekijken hoe het kunstwerk is ontstaan.
Kijk samen naar het resultaat. Herken je de voorwerpen nog?
Welke heb jij getekend? Welke vormen zie je waar de omtrekken elkaar overlappen? Help elkaar.

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

GROND-LIJNEN
LIJNEN - LABORATORIUM

In deze activiteit ga je samen met andere kinderen kleurige draden
wol tussen de voegen van stoeptegels leggen. Je stopt ook draden in
gaten tussen of in de tegels. Welke voegen en gaten je opvult, dat
mag jezelf kiezen. Je kunt iets maken dat iets voorstelt. Of je maakt
zomaar iets. Je kijkt dan later wat het kan voorstellen.

Z.O.Z
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Dit is een activiteit voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen.
Wat je nodig hebt
•
•
•

Bolletjes wol.
Een stoep of plein met tegels. Het schoolplein bijvoorbeeld.
Een volwassene of ouder kind (om een oogje in het zeil te houden).

Hoe lang het duurt.
•

Zolang als je wilt, of zolang als je de tijd krijgt.

Aanwijzingen / uitleg
•
•

•
•
•

•
•

Werk in een groepje, dat is gezellig. Maar het mag ook alleen.
Neem een bol wol, en begin de voegen tussen de tegels op te
vullen met draad.
Als de voegen breed zijn, gebruik je meer draad.
Gaten in de stoeptegels vul je ook op met draad.
Gebruik verschillende kleuren.
Wat ga je maken?
o
Je kunt van te voren iets bedenken.
o
Je kunt zomaar beginnen en later kijken wat het
allemaal kan zijn.
Als je klaar bent kunt misschien vanuit een klaslokaal naar
beneden kijken. Dan zie je je werk van boven.
Maak foto’s tijdens en na het werken.

Kunstenares Juliana Santacruz gebruikt restjes wol om de straten van Parijs op te vrolijken.
Bron: http://www.thejealouscurator.com/blog/2011/04/25/im-jealous-of-juliana-santacruz-herrera/

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
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LIJN-PUZZELS
LIJNEN - LABORATORIUM
In deze activiteit probeer je vier puzzels op te lossen. Proberen? Het
lukt vast. Als je er niet uitkomt, dan vraag je aan een ander kind om
hulp. Twee zien meer dan één! Alle puzzels hebben te maken met lijnen.
Maak een fotokopie voor iedere puzzelaar. Veel puzzel-plezier!

Hoeveel letters uit het alfabet
zie je in deze figuur?

Hoeveel driehoeken
tel je in deze figuur?

Z.O.Z
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

Verbind de 9 stippen met 4 rechte lijnen.
Je mag je potlood niet van het papier halen!

Verzin zoveel mogelijk manieren om een vierkant in vier
gelijke stukken te verdelen. Je ziet al twee mogelijkheden.

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
© 2012 www.denkenomeenhoekje.nl

DE TASSENLIJN
LIJNEN - LABORATORIUM

Het woord lijn heeft veel betekenissen. Een daarvan is “dingen die
bij elkaar horen”. Die dingen worden als het ware verbonden door
een onzichtbare lijn. Bijvoorbeeld een bepaald soort kleren dat in de
mode is, of tassen…
In deze activiteit ga je in een groepje een rugzak of schooltas verbeteren. Samen bestuderen jullie een tas. Je schrijft alle pluspunten van
de tas op. Wat maakt dit een goede tas? Je schrijft alle minpunten
op. Waarom is dit een geen goede tas? En je schrijf de dingen op die
je aan de tas mist. Daarna ontwerpen jullie veel betere tassen. De
pluspunten blijven. De minpunten worden weggehaald of “omgekeerd”. Wat jullie missen, voegen jullie toe.
Dit is een activiteit voor wat oudere kinderen.

Wat je nodig hebt
•
•
•
•

Een rugzak of schooltas.
Een (groot) vel papier verdeeld in 3 kolommen:
1.Goed  |  2.Niet goed  |  3.Mist.
Een schrijfstift.
Tekenpapier en (kleur)potloden.
Z.O.Z
OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
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Hoe lang het duurt
•

Ongeveer 45 minuten.

Aanwijzingen / uitleg
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Werk in een groepje van 4 kinderen.
Zet de tas op tafel, bekijk hem.
Geef de tas door. Maak alle vakjes open, keer binnenste-buiten,
draag, houd de tas op zijn kop. Onderzoek!
Wijs iemand aan die alles opschrijft.
Iedereen denkt kort na over deze drie vragen:
o
Wat is er goed aan deze tas?
o
Wat is er niet goed aan deze tas?
o
Wat mist er aan deze tas?
Daarna geven alle kinderen om de beurt antwoord
op de vragen.
De schrijver (notulist) schrijft de antwoorden op in de juiste
kolom; Goed / Niet goed / Mist. Schrijf duidelijk.
Het is niet erg als je geen antwoord hebt op alle vragen.
Ga dan verder met de volgende.
Vraag aan het eind: “Wil iemand nog iets toevoegen?”
Dan maakt ieder kind voor zichzelf een tekening van een
nieuwe tas. De tekening hoeft niet mooi te zijn maar
vooral duidelijk.
Leg de tekeningen naast elkaar en praat erover.
Stel deze vragen aan elkaar: Wat zijn de verschillen? Wat zijn
de overeenkomsten? Waar kun je deze tassen allemaal voor
gebruiken?
Hang de tekeningen op en maak er foto’s van.

OUDERE KINDEREN HELPEN DE JONGERE KINDEREN
EN HOUDEN EEN OOGJE IN HET ZEIL!
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