
 
TITEL: Feest van de beer 
Leerjaar PO groep 3 / 4. 
Type les Een voorbereidende les in aansluiting op: Feest van de beer, workshop.  
Lesduur 45 minuten. 
Omschrijving 
van de les 

Een les waarin de kinderen op verkennende, experimenterende en makende 
manier onderzoeken welke kleurnuances bruin er zijn. Deze nuances worden 
vervolgens gemaakt en verzameld en gecombineerd tot een collage om daarvan 
een beer te maken.  
 
Hoeveel kleuren bruin heeft een bruine beer? 
Hoe maak je kleurnuances bruin met verf? 
Welke kleurnuances bruin zijn er op bedrukt papier? 
Hoe combineer je die tot een collage om daarmee een beer te maken? 
 
De kinderen bekijken afbeeldingen van beren, kleurnuances bruin en een collage 
van een beer.  
De kinderen onderzoeken hoe zij verschillende kleurnuances bruin met verf 
kunnen maken en verzamelen verschillende kleurnuances van met bruin bedrukt 
papier.  
De kinderen combineren de verschillende kleurnuances bruin in een collage van 
een beer.  
 
De kinderen werken met kleurnuances in bruin (kleur).  
De kinderen werken met het beschilderen van werkstukken (schilderen).  
De kinderen werken met het maken van een collage van verschillende soorten 
papier, waaronder ook bedrukt papier (collages maken).  
 

Onderwerpen Beer, bruin, kleurnuance, collage. 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie. 
Leerinhoud  
Tule kerndoel 54 De kinderen kunnen verschillende kleurnuances bruin mengen met verf en 

verzamelen uit bedrukt papier (kleur).  
De kinderen kunnen het werkstuk beschilderen (schilderen).  
De kinderen kunnen een collage maken van het beschilderde en verzamelde 
papier met kleurnuances in bruin (collages maken).  
 

Tule kerndoel 55 De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes. 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten.  

Inleiding/oriëntatie: 10 minuten. 
Opdracht 1: 10 minuten. 
Opdracht 2: 15 minuten. 
Reflectie: 5 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Feest van de beer VL (presentatie)’.  
Bestudeer de lesbeschrijving voor het geven van de les.  
 
Verzamel een week voor de les: 

• Verschillende soorten bedrukt papier met kleurnuances bruin. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digibord. 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Het verzamelde, bedrukte papier. 



• Per kind één vel stevig A4-papier. 
• Per kind 4 vellen A5 papier (halve A4). 
• Mengbakjes of borden (papier of plastic kan ook) om daarmee de verf te 

mengen. 
• Bekers water. 
• Per kind één penseel. 
• Verf (acrylverf of plakkaatverf) in de kleuren rood, geel en blauw. 
• Verf (acrylverf of plakkaatverf) in zwart en wit, in een kleinere hoeveelheid. 
• Keukenrol.  
• Potjes knutsellijm voor papier. 
• Voor ieder kind één schaar. 
• Bescherming voor tafels. 
• Bescherming voor kleding. 
• Föhn.  
• Pen of potlood. 

 
De les voorbereiden: 

• Combineer tafels tot een verfplek waaraan de hele groep gezamenlijk kan 
mengen en verven. Leg bescherming over de tafels en zet daarop de verf, 
bekers water, penselen, de stapel A5 vellen (4 per kind) en de mengbakjes 
of borden.  

• Combineer tafels tot een knip- en plakplek waar de hele groep gezamenlijk 
aan kan knippen en plakken. Breng bescherming aan op de tafels en leg 
daarop het verzamelde bedrukte papier, de stapel A4 vellen (één per kind), 
de lijm en de scharen.  

• Bedenk waar de collages in de klas opgehangen kunnen worden.  
Inleiding en 
oriëntatie  
 

Start de presentatie: ‘Feest van de beer VL (presentatie)’.  
 
Toon dia 1:  
Vraag:  

• Welke kleur heeft deze beer? 
• Hoeveel verschillende kleuren bruin kun je tellen in zijn vacht? 

Vertel: Deze beer is een bruine beer. Een bruine beer is niet zomaar alleen bruin, 
maar heeft heel veel kleurnuances bruin.  
 
Toon dia 2:  
Vraag: 

• Hoeveel kleurnuances bruin zie je hier (4)? 
• Zie je ook kleurnuances op het kleurvlak zelf (ja: lichter en donkerder)? 
• Hoe zou dat komen (gemaakt met verf. Soms is de verf dikker of dunner 

aangebracht)? 
 
Toon dia 3:  
Vraag:  

• Wat is met de vorige kleurnuances gedaan?  (uitgeknipt en over elkaar 
geplakt om daar een beer van te kunnen maken)? 

Vertel: Als je stukjes papier uitknipt of uitscheurt en ze daarna weer aan elkaar 
plakt noem je dat een collage.  
 
Toon dia 4:  
Vraag: 

• Zijn deze foto´s van dezelfde beer? (nee) 
• Hoe kun je dat zien?(verschillende omgevingen, andere vormen en vooral: 

andere kleurnuances bruin, andere bruin combinaties) 
Vertel: Al deze verschillende beren laat ik hier op het scherm staan zodat wij er af 
en toe naar kunnen kijken als we aan het werk zijn.  

Opdracht 1 Aan de verftafels, gaan we met de hele groep proberen om verschillende 
kleurnuances bruin te maken.  
 



Als je rood, geel en blauw door elkaar mengt krijg je bruin! 
Vraag: Hoe zou je dat donkerder kunnen maken? (met een beetje zwart) 
Vraag: Hoe zou je dat lichter kunnen maken? (met een beetje wit) 
 
Iedereen krijgt 4 velletjes papier om 4 kleurnuances bruin te maken. Doe er niet 
teveel verf op en maak het niet te nat want dan droogt het te langzaam.  
 
Gebruik de bekers water en stukken keukenrol om daarmee je penseel schoon te 
maken.  
 
Probeer 4 verschillende kleurnuances bruin te maken die ook nog eens anders zijn 
dan de kleurnuances van je buren.  
 
Voor de docent: Door meer of minder van een bepaalde kleur toe te voegen kun je 
een andere nuance creëren. Het is goed mogelijk om als basis een reeds 
gemengd bruin te nemen en daar iets aan toe te voegen (bijvoorbeeld: alleen geel 
of alleen wit).  

Opdracht 2 Aan de knip- en plaktafels, gaan we zelf een collage maken van een beer. Gebruik 
daarvoor in ieder geval twee soorten papier. Het papier dat al op die tafels ligt en, 
als ze droog zijn, jullie zelfgeschilderde kleurnuances bruin. Hier gaan jullie vormen 
uitknippen. Al deze vormen samen maken een beer. Plak die vormen op je lege 
witte vel.  
 
Gebruik in ieder geval 6 kleurnuances bruin. Knip een vorm uit die bij de beer hoort 
en plak die op je lege vel. Maak er een vorm bij die daar misschien tegenaan of 
overheen komt. Het is een soort bouwen met papier.   
 
Je mag naar de beren op het digibord kijken om je te helpen, maar je mag ook een 
geheel eigen beer bedenken. Maak in ieder geval een beer, die anders is dan die 
van je buren.  
 
Voor de docent: Als de vellen beschilderd papier niet snel genoeg drogen, zet dan 
de föhn in om ze te drogen. Schrijf de naam van het kind achterop de collage.  

Reflectie Loop een rondje langs al onze mooie beercollages.  
 
Vraag:  

• Ziet het eruit als collages van dezelfde beer? Hoe komt dat? 
• Welke beren hebben erg verschillende kleurnuances? 
• Welke beren hebben kleinere verschillen in kleurnuances?  

 
Vertel: Binnenkort krijgen jullie een workshop van RCE over de beer, waarin jullie 
op een andere manier met collages gaan werken.  

Opruimen Verdeel de groep in drieën. Groep 1 ruimt de verftafel op; groep 2 ruimt de knip- en 
plaktafel op en groep 3 hangt de collages op.  

 


