
Herfstfries
Groep 3-4

Je hebt nodig

vel tekenpapier 120 grams ca. A3
plakkaatverf ca. 6 kleuren
lyonsekwast
pot water
tissue
(pak)papier of aluminiumfolie ca. A4

 Betekenis
... dat je samen een kleurig herfstfries kunt maken.

 Beschouwing
... dat je ziet dat herfstkleuren veel tinten zijn die in
elkaar kunnen overlopen.
... dat je ziet dat blauwen daarmee een sterk contrast
vormen.

 Vorm
... dat je een patroon van herfstvormen kunt
schilderen.
... dat je veel (nuances) herfstkleuren kunt mengen.
... dat je jouw werkstuk kunt aansluiten bij het
werkstuk van anderen.

 Werkwijze
... dat je kleuren kunt mengen op palet en op het
werkstuk.
... dat je tussendoor je kwast goed uitspoelt en
afdroogt aan de tissue.

 Materie
... dat je kunt schilderen met plakkaatverf.

 Onderzoek
... dat je schilderend zoekt naar een vormenpatroon
dat aan de herfst doet denken.
... dat je mengend zoekt naar kleurnuances.

Wat is de natuur prachtig in de herfst. Overal waar je kijkt veranderen de kleuren. Vooral met een zonnetje
tegen de blauwe lucht. Als we samen een Herfstfries (sierrand) schilderen dan kunnen dat heerlijke
herfstgevoel nog een tijdje vasthouden!

De uitdaging
Kun jij ... een schilderij maken met herfstkleuren en -vormen en aansluiten op de schilderijen van 2
andere kinderen. Zo maak je samen een Herfstfries!

Laat maar zien ......
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon Kijkvoorbeeld 1: Wat is hier te zien? (prachtige herfstkleuren tegen een blauwe hemel)
Laat de kinderen kort iets vertellen en orden de impressies met ze. De herfst is gekomen en
geeft de bomen prachtige kleuren. Aan de blauwe lucht kun je zien dat het prachtig weer is!
Toon Kijkvoorbeeld 2: In de herfst zie je nog meer. Kun je benoemen wat je ziet? Bladeren,
kastanjes, beukenootjes, eikeltjes, bessen, pompoen etc. Voor de mensen en dieren een
rijke tijd om te oogsten!

Informatie
Toon Kijkvoorbeeld 3: Kleurige herfstbladeren. We zeggen vaak: 'Bomen hebben
herfstkleuren. Welke kleuren zijn dat eigenlijk? (geel, okergeel, bruin, roodbruin, oranje,
rood, groenbruin, groen)
Toon Kijkvoorbeeld 4: Pompoenen. Zoveel pompoenen, ze verschillen allemaal net een
beetje van vorm en kleur. Samen vullen ze het hele vlak. Ze vormen een 'patroon' van bolle
vormen.
Toon Kijkvoorbeeld 5: 3 sierranden over de herfst. Met die herfstkleuren en -vormen kun je
prachtige schilderijen maken die samen een lange strook vormen: een Herfstfries!
Toon Kijkvoorbeelden 6: Om een goed herfstschilderij te maken moet je goed kunnen
mengen met verf. Welke kleuren zijn hier door elkaar gemengd en welke ontstaan er? Laat
een paar leerlingen aanwijzen wat ze zien gebeuren met de kleuren.

Instructie
Wij gaan straks ook volop herfstkleuren schilderen. We maken eerst een schilderij en dan
samen een Herfstfries door alle werkstukken naast elkaar te leggen.
Volg hier de Techniekstappen op het digibord.
Neem je vel 'liggend' voor je en zet met een lichte kleur, bijvoorbeeld geel, een aantal
vormen op.
In de opeenvolgende techniekstappen zie je 3 verschillende vorm-patronen uitgewerkt
worden. Er zijn er nog veel meer mogelijk natuurlijk.
Kies een steeds donkerder kleur om te mengen op papier en op palet.
Vul het vel steeds verder waardoor de kleuren tegen elkaar komen. Probeer daarbij de soort
vormen wel in takt te laten.
Maak bij het overgaan naar een echt andere kleur je kwast schoon in het water en droog 'm
goed af aan de tissue. Het is belangrijk dat je schilderwerk niet te nat wordt.
Blauwen contrasteren het sterkst met de herfstkleuren. Schilder de overige witte stukken in
met een blauw naar keuze.
Kies welk werk van andere leerlingen links en rechts van jouw schilderwerk komt. Leg ze bij
elkaar en schilder de aansluiting.
Zoek een goede plek om de herfstfries op te hangen!

Uitvoering/begeleiden
Zorg ervoor dat elke leerling verf op het palet heeft, een kwast, tissue en een pot water (1
pot op een tafel van 4 volstaat).
Benadruk in de eerste stappen dat het gaat een een patroon van eenvoudige vormen, zodat
ze meteen een goede verdeling over het vel maken (patroon).
Leg op het moment dat de meeste kinderen met de tweede kleur beginnen uit (doe voor) dat
op je palet kunt mengen, maar ook op het papier. Je begint dan in de vorige kleur en neemt
er steeds wat verf bij.
Help ze om bij het vormkarakter te blijven: rond, hoekig, golvend. Daardoor onderscheiden
de werkstukken zich van elkaar, zijn ze echt 'anders'.
Maak ze erop attent dat ze hun palet geordend laten, dan kunnen ze goed zien welke
herfstkleuren er ontstaan.
Verder is het een kwestie van flink door schilderen. Controleer tussentijds de wijze waarop
ze hun kwast hanteren: vingers niet te dicht op de haren en met de haren mee schilderen!
Leg, als de eerste leerlinge klaar zijn, even met de techniekstap uit hoe je het beste de
aansluiting kunt maken met de ander: doorgaande lijnen en doorgaande kleuren.
Zoek een plek lang een pliint waar het werk kan drogen en nabesproken kan worden.

Nabeschouwing - Toelichting
Leg de werkstukken laast elkaar en bewonder samen het Herfstfries. Zo is het één groot
werkstuk geworden. Toch is elke werkstuk bijzonder. De beschouwingsvragen gaan vooral
over dit spanningsveld.
Als je je ogen zo langs het fries laat gaan, welke werkstukken springen er dan uit door de
gekozen vormen?
Kun je benoemen waarin die verschillen zitten, vormgrootte of vormsoort?
En welke springen eruit door het kleurgebruik?
Hoe zou je gebruik van de kleuren beschrijven, welke kleuren overheersen?
Welke kleuren vind je het beste gelukt (het mooist passen) in he eigen schilderwerk?
Hoe vond je het om samen het Herfstfries te maken en aan sluiten? Vertel!

Nabeschouwing
Als je je ogen zo langs het fries laat gaan, welke werkstukken springen er dan uit door de
gekozen vormen?
Kun je benoemen waarin die verschillen zitten, vormgrootte of vormsoort?
En welke springen eruit door het kleurgebruik?
Hoe zou je gebruik van de kleuren beschrijven, welke kleuren overheersen?



Welke kleuren vind je het beste gelukt (het mooist passen) in he eigen schilderwerk?
Hoe vond je het om samen het Herfstfries te maken en aan sluiten? Vertel!
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