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 De jungles van Rousseau 

 
Fase 1: Oriënteren 
  
Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: kleurcontrast 
Vertel dat je ze iets gaat leren over kleurcontrast. Leg uit wat dat is of toon het 
filmpje.  

  
 Werkwijze: tekenen met oliepastel. 

Het tweede leerdoel is tekenen met oliepastel. Doe de techniek zelf voor of toon 
het filmpje.  

  
De leerlingen passen kleurcontrast en tekenen met oliepastel toe in een opdracht met de 
volgende betekenis: 
 

 De jungles van Rousseau 
Toon de afbeeldingen en bespreek de vragen. 

• Wat zie je? Aan wat voor omgeving doet het je denken? 
• De maker van deze schilderijen heeft nooit in het echt een oerwoud gezien. Hij 

haalde zijn inspiratie uit boeken, bezoeken aan musea en plantentuinen in Parijs. 
Waarom doet het je toch aan een oerwoud denken? [Veel verschillende soorten 
bomen, planten en bloemen, druk en vol, alles groeit door elkaar, soort planten en 
dieren].  

• Hier zie je een afbeelding van een echte jungle. Wat valt je op? [Groen, veel 
verschillende soorten bomen en planten, ze zitten voor en achter elkaar]. 

• En als je naar deze afbeelding kijkt? [De felle kleuren vallen op in het groen. Leg hier 
de link met kleurcontrast].  

• Beschrijf de vorm, de kleur en de textuur van deze bloemen eens. 
 

Benoem de opdracht: 
Maak een collage van een jungle. 

1. Teken eerst met oliepastel allerlei plant, bloem en boomvormen.  
2. Knip de vormen uit en leg ze op een (gekleurd) vel als ondergrond.  
3. Schuif met de vormen en leg over elkaar heen zodat een drukke jungle ontstaat. 
4. Je mag best nog extra vormen tekenen en toevoegen. 
5. Plak dan de vormen vast. 
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Fase 2: Onderzoeken 
  

 Knip en schuif 
Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze doen dat door 
de getekende vormen uit te knippen en ermee te schuiven. Wil je het onderzoek 
verdiepen? Gebruik dan de bouwsteen ‘knip en schuif’. 

  
Fase 3: Uitvoeren 
 
• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
 

Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 

 
Kerndoel 40 
Planten en dieren hebben verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur. 
Een biotoop kenmerkt zich door de aanwezigheid van bepaalde planten en dieren. 
 
 
 

 
 
 

   
 


