
Buiten tekenen 

 

Het is lente! Het zonnetje schijnt en het is heerlijk weer om buiten te zijn. Wil u samen met 

uw kind buiten een activiteit doen? Uw kind kan proberen een plant na te tekenen! 

De meeste planten staan op het moment volop in de bloei. Ga met uw kind buiten op zoek 

naar een mooie of bijzondere plant. En laat uw kind zelf kiezen welke plant hij/zij na wil 

tekenen. 

 

Benodigdheden:  

- wit papier 

- een zwarte pen of fine-liner 

- een stevige ondergrond (bijvoorbeeld een klembord of een boek) 

- kleurpotloden, wasco of verf 

- eventueel een schep 

- eventueel een vergrootglas 

 

Hoe ga je te werk? 

Ga samen met uw kind naar buiten en laat uw kind een mooie of bijzondere plant zoeken. 

Bekijk samen met uw kind de plant zorgvuldig. Hier zou uw kind een vergrootglas bij kunnen 

gebruiken. 

 

Vragen die u kunt stellen: Wat voor plant is het? Wat zie je allemaal bij de plant? Hoe ruikt 

het? Hoe voelt de plant? Hoe denk jij dat de plant hier gekomen is? Hoe zal de plant het hier 

vinden? Wat voor onderdelen zie je allemaal? Zitten er bladeren aan, wat voor soort 

bladeren zijn het? Wat voor kleuren hebben de onderdelen?  

 

Tip: Een klein plantje zou in zijn geheel uit de aarde geschept kunnen worden, dus inclusief 

de bol en/of wortelen. Zo kan de plant nog beter bekeken worden. 

 

Vragen die u kunt stellen: Wat zie je? Waarvoor denk je dat de plant een bol en/of wortelen 

heeft? Hoe voelt het? Wat voor kleur is de bol? Wat voor kleur zijn de wortels? Wat voor 

vorm heeft het? 

 

Dan is het zo ver! Uw kind kan de plant gaan natekenen. Als uw kind het lastig vind, probeer 

uw kind eerst naar één onderdeel te laten kijken en daarna na te tekenen. Daarna naar het 

volgende onderdeel. Zo kunt u uw kind begeleiden en leert uw kind stapsgewijs de plan te 

tekenen. 

 

Als de plant in zijn geheel is nagetekend, kan uw kind de onderdelen nog een kleur geven. 

Ook het kleuren kunt u stapsgewijs doen. Welk onderdeel heeft welke kleur? Uw kind kan 

zelf beslissen welke kleur hierbij past. 

 

Vragen die u kunt stellen: Welke kleur heeft dit onderdeel? Welk kleurpotlood lijkt op die 

kleur? 



 

 

Variatietip:  

De activiteit kan ook gedaan worden met bomen, bloemen en/of insecten. Als u de activiteit 

met een insect wilt doen, heeft u een doorzichtig bakje nodig waarin het insect tijdelijk 

bewaard kan worden. Na de activiteit kan de insect dan weer vrijgelaten worden. 

 


