Hallo Lieve kinderen van de Kinderboerderij in Kleur,
Hopelijk gaat alles nog steeds heel goed met jullie en hadden jullie een gezellig en leuk
paasweekend. Als je niet kan lezen vraag dan weer je ouders om deze brief even voor te
lezen :)
Deze week als opdracht: Kippen Tekenen
Hebben jullie ook zulke lekkere eitjes gegeten dit weekend met Pasen?
En misschien ook wel mooi beschilderd?
Wist je dat je eitjes heel mooi kan beschilderen met waskrijt en ecoline?
Heb je dat in huis, stuur mij dan een bericht terug en dan leg ik jullie uit hoe dat werkt.
(lois@loisrichard.com, en natuurlijk de uitkomst van de opdracht zou ik leuk vinden om te
zien :-)
Deze eieren komen natuurlijk ergens vandaan, namelijk uit de Kip, de kippen leggen de
eieren.
Dit is zijn de kippen van de Dierencapel:

Dit zijn: SPIKKEL, LADY & ROSA
Wist je dat er op de wereld meer kippen rond lopen dan mensen!

Wat heb je nodig:
- gekleurd papier, of een wit papier

- potloden (bruin, wit, rood, geel, zwart, grijs, geel lichtbruin) of vetkrijtjes als je die
hebt
- pastel krijtjes of (water)verf voor op de achtergrond
Pak een groot vel papier en kies je lievelingskip uit. (hieronder zijn nog meer foto’s)
Kijk goed naar alle verschillende kleuren van de veren van de kip, de veren zijn aan het uiteinde
allemaal een beetje rond en lopen in elkaar over kwa donker en lichte kleuren.
En wat hebben ze op hun hoofd? Een soort van rood haar wat overloopt in hun gezichtje.
Welke kleur is de snavel en de ogen? Hoeveel poten hebben ze en hebben ze ook tenen en
nagels?
Als het goed is weet je na deze tekening heel goed hoe een kip er écht uit ziet.
Als de kip af is en mooi op het papier staat, geef dan nog de achtergrond een mooi kleurtje of een
paar kleurtjes die in elkaar overlopen net zoals bij de veren van de Kip.
Heel veel plezier en bedankt namens de kippen dat jullie ze zo mooi willen gaan tekenen!
Groetjes, Lois

