
Tekenpapier
Kleurpotloden
Rijst ( optioneel)
Ecoline of waterverf
Koffie of lucifers / wasco

Lesdoel: De kinderen creëren een schatkaart waar
persoonlijke informatie in verwerkt is. 

Materialen

Les 1. 

Presentatie met uitleg en voorbeelden. 
De kinderen benoemen wat ze zien op verschillende
schatkaarten en we bekijken verschillende
voorbeelden. 

De kinderen tekenen hun eilanden. Dit kunnen ze zelf
doen en de kinderen die dit lastig vinden kunnen ook
een beetje rijst op hun papier neerleggen en dit
omtrekken. Dan krijg je een gaaf effect. 

LESVOORBEREIDING SCHATKAART



Volleybalbos, Voetbalgrot, Turnpaleis,
Hockeymeer
Caviarivier, Pizzadorp, ect. 

 
 

Les 2.

Op de eilanden brengen de kinderen details aan. Denk
aan gebergtes, bossen, kastelen, tempels, grotten ect.
In de presentatie zit een voorbeeld hoe je
verschillende dingen kunt tekenen. De kinderen
geven hun eilanden en kenmerken van de eilanden
namen die bij hun passen. Ik heb ook als eis gesteld
dat er een zeemonster bij het eiland moet wonen.  

Bijvoorbeeld



 
Les 3. 

De kinderen maken de details af en kunnen daarna de
zee inkleuren met ecoline of waterverf. Laat dit goed
drogen. 

Les 4. 
Laatste puntjes op de I en het'´oud maken van de
schatkaart.

Koffie
Scheur de randjes en doe hier een beetje koffie op
met een kwastje. Hoe sterker de koffie hoe donkerder
het resultaat.

Vuur
Verbrand de randjes van de kaart. Doe dit buiten. Het
stinkt. Even aansteken en dan weer uitblazen. 

Wasco
Je kan ook de randjes scheuren en met bruine wasco
de randjes oud maken. Dit kunnen de kinderen ook
zelfstandig. 



Bedankt voor het downloaden van dit document!

Je kunt het gratis delen met iedereen. Deel je het dan
vanuit onze website? www.juffrouwfemke.com

 
We zouden het leuk vinden als je onze social media bij

anderen aanraadt!

@ S A S K I A V A N B E E K
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