
STAP 1

Kijk maar eens in de keukenkastjes! Daar staat vast 

wel iets met een mooie kleur waar je verf van kunt 

maken. Of misschien haal je vandaag nog een 

frisse neus in de tuin. Kijk ook daar maar eens rond 

of je iets vindt waar je een kleur van kunt maken. 

Oh jee, iedereen is thuis! Wat nou als je zin hebt 

om te schilderen, maar je hebt geen verf in huis? 

Geen paniek! Wist je dat je verf kan maken met 

spullen die je al in huis hebt? Ben je benieuwd 

hoe je dat doet?

Tip: Breek heel voorzich�g een eitje en splits dan 

het eigeel en het eiwit. Het eigeel kun je mooi 

gebruiken als bind en glans middel voor je verf. 

Maak kleine por�es verf!! Misschien kun je van het 

overgebleven eiwit, later nog schuimpjes bakken in 

de oven. mmmmm
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- Zie jij nog meer spullen in huis waar je verf van 

kan maken? 

>> Maak een foto van de potjes met 

eigengemaakte verf.

Ÿ Bloemblaadjes, paardenbloemen, 

grassprietjes uitwrijven.

Ÿ Pure rode bietjes sap, of mengen met een 

beetje eigeel.

Probeer het maar eens! Doe elke kleur op een 

schoteltje of in een klein potje.

- Welke kleuren kun je allemaal maken?

Je kan bijvoorbeeld:

Ÿ Cacaopoeder of oploskoffie mengen met een 

heel klein beetje water .

Ÿ Kerrie met gele eidooier mengen; 

Ÿ Maggie of andere sausjes;

Ÿ Hele sterke koffie of (rooibos) thee ze�en met 

weinig water. 
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Ÿ Foto 3: jouw schilderij

Vul een leeg  papier met zoveel mogelijk proe�es en 

probeer van alles uit. Met een cocktailprikker kun je 

bijvoorbeeld figuurtjes en patronen maken 

in na�e verf. 

Ÿ Foto 1: de potjes met eigengemaakte verf

Ÿ Foto 2: je papier met proe�es

te zien. Deel ze dan in de digitale omgeving van je 

 

>> Maak hier een foto van. 

Als het goed is heb je nu 3 foto's:

Misschien vindt je klas het ook wel cool om je foto's 

klas, of neem je kunstwerk mee als de school weer 

Deel je werk!

Van en voor kunst en cultuur in de regio

Deel je ze met ons? 

We zijn superbenieuwd naar je foto's! 

opengaat! Veel plezier! 
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Geen kwast in huis? Geen probleem!

STAP 2

Ÿ een stukje theedoek, 

Ÿ een wasknijper, 

Ÿ een cocktailprikker of 

- Welke effecten vind je bijzonder? 

- Wat is er allemaal mogelijk? 

Ÿ een wa�enstaa�e. 

Heb je al�jd een kwast nodig om te schilderen? 

Nee hoor! Ga op onderzoek uit en probeer 

bijvoorbeeld te schilderen met:

Deze ac�viteit is samengesteld door: 

SI MOON kunst en cultuureduca�e 

zizazoe.nl@gmail.com

STAP 3

Lekker geoefend? Dan heb je nu misschien 

wel zin in een schilderopdracht. Verzin er maar 

een die past bij deze gekke �jd waarin veel 

mensen thuis blijven. 

Bijvoorbeeld:

Wat ga jij schilderen?

Ÿ Hoe ziet een landschap eruit zonder mensen? 

Of met weinig mensen die 1,5 meter 

afstand houden?

- Welke ideeën heb jij voor je schilderij?

>> Maak een foto van je schilderij als je 

klaar bent. 

Ÿ Hoe ziet een dorp of stad eruit waar 

iedereen binnen moet blijven?
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