
 
TITEL Dierenland voorbereidende les 
Leerjaar PO groep 1 / 2. 
Type les Een voorbereidende les in aansluiting op: Dierenland workshop.  
Lesduur 45 minuten. 
Omschrijving 
van de les 

Een les waarin de kinderen op verkennende, spelende en makende manier 
onderzoeken welke dierenveltexturen er zijn en hoe je deze kunt tekenen.  
 
Hoe ziet een dierenvel eruit? Welke texturen kan een dierenvel hebben? 
Hoe kan ik dit tekenen?  
 
De kinderen bekijken de textuur van zachte, gladde en ruwe dierenvellen.  
De kinderen onderzoeken hoe je met potlood verschillende texturen kunt 
tekenen.  
De kinderen tekenen dierenvellen met verschillende texturen.  
 
De kinderen werken met een verscheidenheid aan planten en dieren 
(verscheidenheid en eenheid).  
De kinderen werken met verschillen in textuur (textuur).  
De kinderen werken met potlood (tekenen).  
De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes (reflecteren). 

Onderwerpen Dieren, textuur. 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie in aansluiting op: Oriëntatie op jezelf en de wereld 

(natuur en techniek).  
Leerinhoud De kinderen tekenen een verscheidenheid aan planten en dieren 

(verscheidenheid en eenheid).  
Tule kerndoel 
40 

De kinderen tekenen verschillende soorten dierenvellen en texturen.  
 

Tule kerndoel 
54 

De kinderen tekenen ruwe, gladde en zachte structuren.  
De kinderen tekenen met potlood.  
 

Tule kerndoel 
55 

De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes.          
 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten. 

Inleiding: 10 minuten. 
Opdracht 1: 10 minuut. 
Opdracht 2: 10 minuten. 
Opdracht 3: 10 minuten. 
Reflectie: 5 minuten. 

Voorbereiding: Bestudeer: Dierenland VL (presentatie).  
Bestudeer de workshopbeschrijving voor het geven van de workshop.  
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digibord. 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Voor ieder kind één wit vel tekenpapier.  
• Potloden (grijs). 

 



Zet voor de les klaar: 
• Kringopstelling. 
• Werktafels en stoelen. 
• Knip voor ieder kind één wit vel tekenpapier in 3 gelijke stroken. 
• Op iedere werkplek één strook wit papier. 
• Potloden (grijs) verdelen over de tafels. 

 
Houd apart voor de start van de les: 

• Voor ieder kind de 2 overige gelijke stroken wit papier. 
 

Inleiding    
 

Bekijk in de kring: Dierenland VL (presentatie).  
 
Toon dia 1: 
Vraag:  

• Welke dieren zijn dit (schaap en konijn)? 
• Wie heeft wel eens een schaap geaaid?  
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat?  

 
Vertel: Onder het schaap zie je een foto van een schapenvacht.  
Vraag: 

• Hoe ziet een schapenvacht er van dichtbij uit? 
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 
• Wie heeft wel eens een konijn geaaid? 
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat? 
• Hoe ziet een konijnenvacht er van dichtbij uit?  
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 

 
Toon dia 2: 
Vraag: 

• Welke dieren zijn dit (olifant en kameleon/hagedis)?  
• Wie heeft wel eens een olifant geaaid? 
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat? 
• Hoe ziet de huid van een olifant er van dichtbij uit? 
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 
• Wie heeft wel eens een kameleon (of hagedis) geaaid? 
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat? 
• Hoe ziet de huid van een kameleon er van dichtbij uit? 
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 

 
Toon dia 3: 
Vraag:  

• Welke dieren zijn dit (kikker en worm)? 
• Wie heeft wel eens een kikker geaaid? 
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat? 
• Hoe ziet de huid van een kikker er van dichtbij uit? 
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 
• Wie heeft wel eens een worm geaaid ? 
• Hoe voelt dat? 



• Hoe komt dat? 
• Hoe ziet de huid van een worm er van dichtbij uit? 
• Als je dat wilt tekenen, wat zou je dan met je potlood moeten doen? 

 
(Stel de volgende vragen een paar keer, zodat meerdere kinderen 
ervaringen kunnen delen). 

• Welke dieren hebben jullie nog meer wel eens geaaid? 
• Hoe voelt dat? 
• Hoe komt dat? 

 
Vertel: Er zijn dus zacht aanvoelende dieren, ruw aanvoelende dieren en 
glad aanvoelende dieren. 
 

Opdracht 1 Teken op de eerste strook een hele zachte vacht met grijs potlood (deel de 
eerste strook uit). 
Als je klaar bent, leg je deze zachte vacht in de kring. 
 

Opdracht 2 Teken op de tweede strook een hele ruwe huid met grijs potlood (deel de 
tweede strook uit). 
Als je klaar bent, leg je deze ruwe huid in de kring. 
 

Opdracht 3 Teken op de derde strook een hele gladde huid met grijs potlood (deel de 
derde strook uit). 
Als je klaar ben, leg je deze gladde huid in de kring en ga je in de kring 
zitten. 
 

Reflectie  Bekijk de getekende structuren.  
 
Vraag:  

• Welke zien er zacht uit? 
• Hoe komt dat? 
• Welke zien er ruw uit? 
• Hoe komt dat? 
• Welke zien er glad uit? 
• Hoe komt dat? 

 
Vraag:  

• Welk dier zou deze huid kunnen hebben? 
• Hoe zou het voelen als je dat dier zou aaien?  
• Welke kleur zou jij gebruiken voor dat dier? 

 
Vertel: Binnenkort komt een docent van RCE om een workshop te geven 
die gaat over het tekenen van dieren met verschillende soorten vacht en 
hoe die dieren leven. Ik bewaar al onze dierenvachten, zodat wij die 
kunnen bekijken in de komende workshop.  
 

 
 


