
M
aa

k m
et een kogel rollend door de verf  je eigen ‘sporen kunstwerk’. Wat is de relatie met de balpen?

Viscositeit: Laat metalen bollen of glazen knikkers door de vloeistof bewegen...

Ve
ra

nd
er e

en deoroller in een dikke balpen.

Ca
pil

lai
re

 werking: vloeistof stijgt omhoog als het door een heel smal buisje of kanaaltje stroomt. 

Wat zou je er mee willen uitdrukken?
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        Inspiratie: De sprookjesschrijver van Annie M

G Schmidt.

schrijven... tekenen... schilderen... 
Een leerlandschap... Komen er vragen bij je op?

De pen. Nieuwsgierig? Ga naar: http://www.historamarond1900.
nl/technologische-vooruitgang/gebruiksvoorwerpen/vulpen

  Onderzoek welk verf -of inktmengsel  
  de beste sporen trekt.

  Wat heeft dit onderzoek met  
   de ontwikkeling van de balpen te maken?

In het ene glas zit water en 
in het andere glas glycerine. 

Wat valt je op?

Zoek overeenkomsten en verschillen...Hoe maak ik een pen van een ganzenveer?
                                                                                              Hoe maak ik een rietpen?

Gebruik dit schildergereedschap. Vergelijk de sporen die je ermee maakt.

Ontwerp je eigen schildergereedschap 
met materialen uit de natuur 

en experimenteren maar!
Ontwerp je 

eigen schilder- of 
tekengereedschap met   
verschillende materialen.     

Zie jij nu een verband met de glazen pen? 
En met de andere dooppennen?

Samen creatief schrijven rond een  
keramische Marokkaanse 

inktpot van vroeger.
Gebruik woordassociaties om  

inspiratie te krijgen.
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De Pantograaf: tekenen met gekoppelde hefbomen. 

De
 pr

interpen gebruikt f lament waarmee je kunt tekenen.

Wiel en as laten draaien: 
tekenen met een tol.

Tekenen met tandwielen. De Spirograaf.  
Ontwerp verschillende geometrische patronen.

Bouw je eigen Spirograaf met lego. Ga naar bricksafe.com  
en zoek op ‘drawing machine’.

Inspirerende kunstenaar is Jean Tinguely. 

De Bibberpen: ontwerp je eigen tekenmachine. 

Tekenrobots: lijnen sturen met  
de Constructiebot.

Aanzet tot  
een leerlandschap

Door Rita Baptiste en Annemarie van Es 
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