
Spulletjes  

Groep 6-8 

Week 11:    22  -  26 maart 

 

 

Wat heb je nodig: papier; pen; kleurpotloden, (vet)krijtjes of stiften.  

 

Wat ga je doen:  

 

1. Denk aan plekken in je huis waar veel losse spulletjes bij elkaar zijn. Bij ons thuis denk ik aan 

 bijv. de fruitschaal, de keukenla, de ‘voet’ van de bureaulamp en verschillende tassen in huis. 

 Een kast in de schuur of in de berging kan ook. 

2.  Maak een lijstje van deze plekken in of rond jouw huis. 

3.  Loop langs al deze plekken en neem van elke plek één voorwerp mee. Kon je niet zoveel plek-

 ken bedenken? Neem dan van elke plek 1, 2 of 3 voorwerpen mee. 

4.  Weet je wat een stilleven is? Dat is een foto of schilderij van dingen die stilstaan of liggen, 

 heel vaak op een tafel. Zoek maar eens op internet, op ‘stilleven’ of ‘stilleven schilderij’, dan 

 vind je veel voorbeelden. 
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5. Maak nu je eigen stilleven van de spullen die je hebt verzameld. Leg ze mooi bij elkaar op een 

tafel, de vloer of een andere plek. Maak er een foto van. 

 

6. Je kunt een stilleven ook tekenen. Je kunt ‘realistisch’ tekenen: dat is heel precies zodat het 

net echt lijkt. Of je kunt een modern stilleven maken, dat hoeft 

veel minder echt te lijken. Zoek daar maar eens plaatjes van: 

‘modern stilleven’.  Dan zie je bijvoorbeeld deze stillevens  Dat 

ga jij ook proberen! 

 

7.  Teken een modern stilleven van je verzamelde spullen. Gebruik 

 lekker veel en gekke kleuren! En ook de vormen hoeven niet 

 precies te zijn: gebruik bijvoorbeeld heel hoekige lijnen, of ge-

 kleurde vlakken, of zet allemaal kleine streepjes of puntjes. Jij 

 bent de kunstenaar, verzin het maar! 

 

8. Stel dat jouw stilleven in een museum hangt en dat jij daar een rondleiding geeft. Wat zou je 

 dan vertellen over jouw schilderij?  Je kunt dan denken aan:  

 a. je benoemt precies wat er op het schilderij staat: welke voorwerpen staan erop en hoe 

  staan ze ten opzichte van elkaar? Welke staan vooraan, welke daarachter, welke links  

  en rechts.  

 b. Je vertelt iets over de voorwerpen: waar je ze hebt gevonden, van wie ze zijn, hoe ze  

  aanvoelen, wat je ermee doet en wat er nog meer in de buurt van de voorwerpen lag op 

  de vindplek. 

 c. Je zegt iets over de symbolische betekenis van de voorwerpen. Laat je fantasie lekker  

  gaan! Bijv.: ‘De nietmachine staat symbool voor dat je de tijd wel op je bureau zou wil- 

  len vastnieten, zo snel gaat het leven. En met de tandenstokers bedoel ik dat je in de  

  kleinste hoekjes nog geluk kun vinden, als je goed zoekt.’  

 d. En alles wat je verder nog wilt vertellen over jouw stilleven en de spullen die erop staan 

 

9. Schrijf deze tekst over jouw stilleven op. Geef je kunstwerk ook een passende titel.  

 

Stuur een foto van je tekening en je tekst naar de groepsapp van de klas of naar je juf of meester 

 

   


