ACTION PAINTING
Doel van het spel:
Komen tot een gezamenlijk, origineel en creatief schilderij over een zelfgekozen onderwerp.
Verloop:
Bedenk met je groep een onderwerp voor het schilderij.
-

Laat de kinderen brainstormen over de mogelijke onderwerpen.
Zorg ervoor dat iedereen zijn idee kan vertellen.
Laat kinderen stemmen over de verschillende ideeën.

Laat de kinderen bespreken op welke verschillende manieren je met de aangeboden
materialen verf op het canvas kan krijgen zonder zelf het canvas aan te raken en zonder
elkaar aan te raken.
Doelgroep

6 tot 9 jarigen

Soort spel

Experimenteer- en constructiespel

Aantal deelnemers

Een tot vijftien

Materiaal

Groot canvas (van doek of karton)
Veel verschillende kleuren verf
Takken
Sponzen
Waterballonnen
Papier
Penselen
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Verduidelijk wat ‘action painting’ betekent.
Speluitleg

Toon en benoem de aangeboden materialen.
Stel de twee criteria voor door een tekening:
-

-

het canvas mag niet aangeraakt worden
elkaar niet aanraken

Als je merkt dat het nodig is, voeg je nieuwe materialen toe.
Spelprikkels

Je benoemt de nieuwe materialen.
Gebruik muziek zodat de kinderen kunnen werken op een bepaald ritme.
Op het einde kan je het grote schilderij opdelen in kleinere stukken zodat elk kind een
aandenken mee naar huis krijgt.
Je speelt mee en je verwoordt wat je ziet gebeuren.

Taaltips

Brainstormen en beslissen over het onderwerp van het schilderij zijn momenten met veel
spreekkansen voor kinderen. Maak hier voldoende tijd voor vrij.

Deze activiteit kun je gebruiken in verschillende thema’s: bv. kunstenaars, kleuren, de wereld
op zijn kop …
Mogelijke thema’s

Hang het werk ergens zichtbaar voor ouders op het plein. Op die manier bestaat de kans dat
ouders hierover met hun kind in gesprek gaan.
Je kan hier zeker een link maken met de boomerangkaartjes
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