
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Hoeveel oren heeft het konijn en hoeveel tanden heeft de 
krokodil?
In dit telboek leren kinderen op een speelse manier te tellen 
met de cijfers van 1 tot 10.
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Tips bij ‘Van 1 tot 10’

Telspelletjes en oefeningen

Dit boek biedt veel mogelijkheden 
om samen met kinderen 
spelenderwijs te leren tellen.
Hierbij een aantal mogelijkheden.

1
Laat het kind bij elke afbeelding in het boek zelf de lichaamsdelen 
die geteld worden aanwijzen. Help daarbij als het nodig is.
B.v.:  Het konijn heeft twee oren. We gaan ze tellen, één, twee. 

2
Wijs de kinderen op het grote cijfer dat op de pagina staat.
Laat ze met hun vinger de vorm van het cijfer volgen.
Kunnen ze het cijfer ook natekenen?

Mogelijke vragen aan kinderen

- Hoeveel oren heb jij zelf?
- Hoeveel armen heb jij zelf?
- Heb jij ook snorharen?
- Hoeveel haren heb jij op je hoofd?
- Hoeveel vingers heb jij aan één hand?
- Hoeveel vingers heb je aan twee handen?
- Hoeveel ogen hebben 5 kinderen samen?

3
Kijk eens samen met kinderen naar een klok. 
Welke cijfers zie je daar?

4
Kies een van de cijfers, bijvoorbeeld 3.
Kijk goed rond in de ruimte waar je bent. Waarvan zijn er 3?
En zie je ergens het cijfer 3?

5
Een octopus heeft 8 armen en jij hebt 2 armen.
Hoeveel kinderen heb je nodig om net zo veel armen te hebben als de octopus?
Zet 4 kinderen naast elkaar en vraag of ze hun armen ophoog willen steken. 
Tel samen de armen.
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Deze tekeningen zijn door een volwassene vrij eenvoudig na te tekenen 
met een dikke stift of met zwart oliepastelkrijt op een groot vel papier.

Laat de kinderen samen de tekeningen aftekenen, bijvoorbeeld met oliepastelkrijt.

Als je het vel ophangt kan iedereen goed meekijken. 
Als het vel op een tafel ligt, kunnen er meerdere kinderen tegelijk aan kleuren.
Hoe groter het vel waarop je hebt getekend, hoe meer kinderen er tegelijk kunnen tekenen. 
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Samen tekenen

Hoeveel armen 
heeft een octopus?

Laat kinderen de 8 armen tekenen.
Geef elke arm een andere kleur.

Kleur de octopus daarna samen in.

Hoeveel oren 
heeft een konijn?

Laat kinderen de 2 oren tekenen.

Kleur het konijn daarna samen in.

Deze kat 
heeft 10 snorharen?

Laat kinderen de 10 snorharen tekenen.
Geef elke snorhaar een andere kleur.

Kleur de kat daarna samen in.
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Het telmonster-tekenspel 
Van 1 tot 10

Oliepastelkrijt op zwart of wit papier.

1 - Voor een groep kinderen

De bedoeling is dat iemand een monster tekent en dat de 
kinderen aanwijzingen geven.
De tekenaar begint met een vorm en legt uit dat dat de buik is 
van een monster. Vervolgens vraagt hij telkens  aan de kinderen 
wat het monster nog meer nodig heeft.
De kinderen kunnen dan een lichaamsdeel noemen en ze 
mogen ook zeggen hoeveel het monster er nodig heeft.
Aangezien het monster niet echt bestaat, kunnen de kinderen 
zelf bedenken hoeveel ze er willen (maximaal 10). 
Het monster kan dus10 ogen krijgen of 4 benen of 3 neuzen. 
De tekenaar tekent wat de kinderen bedenken.
Zo ontstaat er telkens een ander monster.

Kinderen vinden het heel erg leuk als je tekent wat ze 
zelf bedenken.

2 - Met z’n tweeën

Dit spel kun je ook met z’n tweeën spelen. Om de beurt gaat 
iemand dan tekenen of aanwijzingen geven.

Ik inspireer mensen graag met mijn tekenworkshops. 
Je kunt daarbij helpen door de resultaten van de workshop 
op Instagram of Facebook te zetten. 

Ik ben benieuwd naar 
het resultaat!
#miesvanhout
#van1tot10

Wat heb je nodig?

- Vel papier, wit of zwart 
- Oliepastelkrijt
evt: flap-over
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Tekenen met oliepastelkrijt
Waarom oliepastelkrijt

Als je met oliepastelkrijt tekent hebben lijnen bijna vanzelf gevoel en 
expressie. Je kunt heel makkelijk tere lijnen maken of woeste. 
Kinderen kunnen daar prachtige tekeningen mee maken, is mijn ervaring. 
En ze worden er ook veel minder vies van dan van b.v. schilderen.

Welke oliepastelkrijt is geschikt?

Je kunt een doosje aanschaffen krijtjes in verschillende kleuren.
Met de volgende krijtjes kun je prima op zwart papier tekenen:
- Oliepastelkrijt Expressionist van Cray-pas
- Oliepastelkrijt Van Gogh van Talens

TIP! De voordeligste geschikte krijtjes vond ik bij Heutink: 
- Een doos met 24 krijtjes van Gogh oliepastelkrijt.  

Nb: Niet elk krijt is even geschikt voor tekenen op zwart papier. 
Als het krijt te transparant is schijnt het zwart er doorheen en dan worden 
de kleuren niet helder. Met wasco en Panda kun je prima tekenen op wit 
papier, maar het is niet geschikt voor zwart papier. 

In goed gesorteerde winkels voor kunstenaarsbenodigdheden kun je 
nog meer mooie krijtjes vinden. Vaak kun je ze per stuk kopen.
Het leuke daarvan is dat je even uit kunt proberen welke kleuren je wilt 
en welke het mooiste zijn op zwart papier. 

Hoe teken je met oliepastelkrijt?

Maak eens een proefvel en probeer uit wat er mogelijk is.

- Je kunt kleuren mengen door ze over en door elkaar te tekenen. 
   Zo kun je ontdekken welke kleuren mooi mengen.
- Als je het papiertje van het krijtje af haalt, kun je ook met de zijkant     
   van het krijtje tekenen. Ook dan kun je kleuren mengen door meerdere 
   kleurlagen over elkaar te tekenen.
- Teken eens heel zachtjes of juist heel hard.
- Als je iets getekend hebt kun je het krijt met je vingers uitwrijven.
- Als het krijt dik genoeg getekend is, kun je er met saté-prikkers in 
   krassen. Dan krijg je dunne zwarte lijnen.

Succes en heel veel tekenplezier!


