Gelukkig Nieuwjaar!
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Vel papier minimaal A3

Vel papier van ongeveer 30 bij 30

Kleurpotloden en als je hebt bijenwasblokjes
Afplakband
Lijm

Een passer of een groot bord

Stap 1:

Plak je grote vel papier vast.

Sta eens stil bij het afgelopen jaar: wat vond je leuk en wat
minder leuk?

Kies kleuren die je daar bij vindt passen en kras, golf, roteer,
wrijf en beweeg je papier helemaal vol!

Bijenwas blokjes zijn fijn om te gebruiken, maar kleurpotlood
kan ook.

Stap 2:

Scheur nu het gekleurde vel in kleine stukjes: het jaar is voorbij!

Stap 3:

Trek dan een cirkel op je papier van 30 bij 30 met passer of
bord.

Stap 4:

Plak de stukjes die je mee wilt nemen naar het nieuwe jaar als

een bodem in je cirkel. Je gebruikt er ongeveer 1/3 van de cirkel
voor.

Je kunt ook wat losse stukjes op andere plekken in en buiten de

cirkel plakken. Die kun je straks goed gebruiken. Je hoeft niet
alles mee te nemen van het oude jaar!
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Stap 5:

Wat groeit en bloeit er allemaal uit jouw

bodem? Bloemen, struiken, bomen, gras,
misschien komen er ook wel dieren bij!

Je kunt de losse stukjes die je geplakt hebt ook
gebruiken om iets te maken. (Ik denk dat ik op
mijn tekening nooit op deze manier blaadjes

aan de boom had getekend, maar er waren er al
twee en die heb ik gebruikt.)

En misschien wil je er terwijl je aan het tekenen
bent nog wel stukjes bij plakken, dat is prima.
Werken met kleurpotlood is bij deze stap fijn.

Stap 6:

Denk ook aan de achtergrond: je cirkel mag

helemaal vol als je wilt. Dat kan met kleurpotlood of bijenwas of ander materiaal als je dat hebt. Je
kunt de bodem ook nog extra kleur geven. (Als je met bijenwas gewerkt hebt, doe dat dan met
bijenwas, potlood werkt niet zo goed op een ondergrond van bijenwas)

Ik heb zelfs de ruimte om de cirkel nog een kleur gegeven en toen de cirkelrand weer wat dikker
gemaakt.

Stap 7:

Nog wat vragen voor wie dat wil:
•
•
•
•

Welke bloem, boom, plant of dier of deel daarvan zou jij wel willen zijn?

Wat maakt dat je dat wel zou willen zijn? Iets dat je leuk mooi of spannend vindt?
Wat ga je dan doen als je dat bent?

Hoe ga jij zelf zoiets doen in dit komende Nieuwe Jaar?

Ik dacht eerst dat ik één van de bloemen zou willen zijn, maar toen ik wat langer keek was het
duidelijk: ik wil dat ene blaadje zijn wat daar los vliegt.

Ik vind het leuk dat het zo vrij is. Als blaadje ga ik lekker op reis om allemaal leuke nieuwe dingen te
ontdekken! Ik laat me meenemen door de wind. In het nieuwe jaar wil ik graag nieuwe dingen
ontdekken, ik ga nu extra op letten wat er op mijn pad komt.
Veel tekenplezier nu en in het hele volgende jaar,
Ingeborg
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