Stoepkrijtkunst
We maken prachtige kunstwerken met behulp van stoepkrijt en schilderstape
We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en
aan de slag te gaan met stoepkrijt.
Duratie

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

stoepkrijt in verschillende kleuren
een rol schilderstape
optioneel: tuinslang of emmer water
optioneel: harde bezem

Wat gaan we doen?
Door met schilderstape eerst een kader te maken met daarin vlakken en dit in te kleuren met stoepkrijt, maken we
prachtige kunst! Zodra je de schilderstape van de muur of van de grond haalt ontstaat er ruimte tussen de kleuren
waardoor het lijkt als je dit zo 'uit de losse pols' hebt gemaakt. Supercool!

Aan de slag!
• Het begint bij de basis: kies een goede ondergrond uit en plak hier de tape op. Je kunt ervoor kiezen om dit
kunstwerk op een buitenmuur te maken, zoals je op de foto's ziet, maar je kunt dit ook goed op de grond
maken! Het is namelijk best lastig om het stoepkrijt van de muur af te krijgen. Vooral als het er al een tijdje
op zit. Houd hier rekening mee!
• Plak het tape eerst als een grote rechthoek op, zodat het op een lijst lijkt. Je hoeft deze tape niet af te
knippen. Scheuren werkt prima!
• Nu is het tijd om het schilderij op te vullen met vormen (vakken) van schilderstape. Het maakt niet uit wat je
maakt. Je kunt voor een symmetrische vorm kiezen, of juist allerlei vormen in verschillende formaten bij
elkaar maken. Het is belangrijk dat je het schilderij helemaal vult met deze vakken, zodat het straks één
geheel wordt.
• Als het tape is opgeplakt is het tijd om de vakken te gaan vullen. Je kunt met bepaalde kleuren werken, of
juist alle kleuren gebruiken die er zijn. Het allerleukste is om de vlakken helemaal in te kleuren, zodat de
lijnen waar het tape straks vanaf gaat goed zichtbaar zijn.
• Helemaal ingekleurd? Dan is het tijd om de tape voorzichtig te gaan verwijderen. Je zult zien hoe mooi het
geworden is! Speciaal he?

Tips
• De kleuters zullen het afplakken nog wat lastig vinden. Je kunt het hen zelf laten proberen en hier en daar
even helpen. Als je het praktischer vindt om hen alleen te laten kleuren kun je de muur of de grond van te
voren al even afplakken en hen verrassen met het effect wat er uiteindelijk uitkomt. Het lijkt wel magie!
• Als je dit op een buitenmuur maakt raden wij aan om het zo snel mogelijk weer weg te spoelen. De praktijk
wijst vaak uit dat het stoepkrijt lastig van de muren af te krijgen is, vooral als het er al wat langer op zit.
• Als je wat langer van wilt genieten kun je dit beter op de grond maken. Daar spoelt het makkelijker vanaf.
• Vergeet geen foto's te maken van jullie kunstwerken!
• Maak hier een groepswerk van en laat iedereen zijn of haar eigen gedeelte maken. Op deze manier krijg je
een héél groot kunstwerk wat erg indrukwekkend is om te zien. Bovendien is dat ook een superleuke manier
om de buitenruimte te versieren.
• Wil je het stoepkrijt verwijderen? Maak het dan goed nat met een tuinslang of met een emmer water en
boen het schoon met een harde bezem.

Bron:
• Wasko locatie Biebelebom, bso de Beestenboel

