
kunstzinnige oriëntatie 
Teken-renspel

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
30 minuten 

Lesdoel
De leerlingen oefenen met het natekenen van 
voorwerpen in de buitenruimte

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te ge-
bruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 
te drukken en om er mee te communiceren

Inhoud
Voorbereiding 
Verdeel de klas in groepjes van 4 leerlingen. 
Geef elk groepje zes A4 papier (leerlingen ge-
bruiken de voor- en achterkant), een klembord 
(of stuk karton) en 1 potlood en gum. 

Inleiding
De leerlingen gaan een ‘teken-renspel’ doen. 
Eén iemand van het groepje gaat beginnen met 
tekenen. Deze wordt na drie tekeningen afge-
lost.

Aan de slag
De eerste leerling van elk groepje gaat iets uit 
de natuur/de omgeving tekenen wat ook op of 
rondom het schoolplein te vinden is. Denk aan 
takjes, kastanjes, eikels, boom, struiken en bla-
deren. Hier heeft hij of zij 1 minuut de tijd voor. 
Pas als de tekening af is, dan mag de tekenaar 
de tekening laten zien aan de groepsleden, 
eerder niet. De drie overige groepsleden rennen 
dan zo snel mogelijk naar het getekende voor-
werp. De groepsleden moeten hierbij elkaars 
handen vasthouden. Heeft het groepje het voor-
werp gevonden? Dan mag de tweede tekenaar 
aan de slag en zo rouleren ze. Het groepje dat 
als eerste 12 tekeningen goed geraden en ge-
vonden heeft, heeft gewonnen. Stel hierbij wel 
als regel in dat je niet hetzelfde mag tekenen als 
een ander.

Reflectie
Laat de leerlingen de tekeningen met de 
voorwerpen ordenen op grootte (zoals deze in 
het echt zijn), op kleur (zoals deze in het echt 
zijn) etc. Bespreek met de leerlingen na hoe 
de opdracht is gegaan en wat het resultaat 
is. Welke tekening is het best te herkennen? 
Waarom? Welk voorwerp hebben we allemaal 
getekend? Heeft iemand iets getekend wat 
niemand anders heeft? Zijn er dingen getekend 
die je normaal helemaal niet ziet liggen op het 
schoolplein? Je kunt de tekeningen mee naar 
binnen nemen en daar verder uitwerken tot een 
kunstwerk waar natuurschatten op staan van 
jullie eigen plein/uit jullie eigen omgeving!

Benodigde materialen
Per groepje: 
• 6 witte A4 papier
• 1 potlood en 1 gum 
• Klembord 
• Stopwatch
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