Knutzzel-33 Koud kunstje
Doel van de les:
Je maakt een tekening van een zon en een maan
Daarvoor maak je een kleurencirkel zodat je weet wat
warme en koude kleuren zijn.
1. Je zoekt informatie over de kleurencirkel.
2. Wat zijn warme kleuren en wat koude
kleuren?
3. Zoek eens uit wat primaire, secundaire
en tertiaire kleuren zijn.
4. Je maakt een tekening van de zon en de
maan.
5. Gebruik voor de zon warme kleuren en
voor de maan koude kleuren.

Dit moet je doen
 De info over warme en koude
kleuren.
 Die info zoek je met je computer op
internet.
 Stiften en/of kleurpotloden
 Een passer.

TIP
Heb je geen passer om een cirkel te tekenen
gebruik dan een ander rond voorwerp en trek
dat om (bijvoorbeeld een bord).

Dit heb je nodig

WERKBLAD
Koud & warm

1.
2.
3.
4.

Zoek op internet wat koude en warme kleuren zijn.
Maak hieronder een kleurencirkel.
Kleur links de warme kleuren en rechts de koude kleuren.
Daarvoor gebruik je minimaal 6 kleuren: de primaire kleuren en de
secundaire kleuren.
5. Zoek ook eens uit wat de tertiaire kleuren zijn
6. Teken alles netjes in de cirkel hieronder.

Zon & maan
1. Op internet kun je veel voorbeelden vinden van tekeningen van zon &
maan.
2. Zoek en bekijk verschillende voorbeelden.
3. Ga vervolgens zelf ook een zon & maan tekening maken.
4. Voor de zon gebruik je warme kleuren. Voor de maan gebruik je koude
kleuren.
5. Je kunt het voorbeeld hieronder gebruiken ter inspiratie, maar je kunt
ook helemaal zelf bedenken hoe jij je zon & maan tekening maakt.
1. Teken een cirkel

2.
3.
4.
5.

Schets de zon en maan.
De maan slaapt, de zon lacht.
Om de zon teken je stalen.
Om de maan teken je cirkels.

6. Versier de tekening met
patronen.

7. Kleur met potloden of stiften. Of
gebruik allebei.

