
Kijk goed naar de schilderijen van Theo van Doesburg. 
Maak een tekening met potlood van een slapend hondje.

Kijk ook naar de foto’s van de andere hond. 

Probeer twee hondjes te tekenen die zich vervelen en laat je fantasie de rest erbij
bedenken.

Als je het leuk vindt kleur je de tekeningen mooi in met kleurpotlood of stiften
Geef alle hondjes een zelfverzonnen naam

Wat ga je doen:     

  

Deze hond moest net als zijn baasje, héél lang binnen blijven. 
Hij is zich enorm gaan vervelen. 
Uit verveling is hij allerlei dingen kapot gaan maken. 
Zijn baasje heeft hem gefotografeerd terwijl ze hem vroeg: “ oh!! Heb jij dat gedaan?” 
De hond probeert natuurlijk een beetje onschuldig te kijken, en dat ziet er zó grappig uit!  

Wat doen ze samen uit verveling? 

De Kunstenaar
Theo van Doesburg (1883-1931) was kunstenaar, architect en dichter.
Hij is heel beroemd geworden met zijn rood-geel-blauw-schilderijen en
van de kunstenaarsgroep de Stijl, maar hij is ooit begonnen met het
schilderen en tekenen van mensen en dieren. Ik wil jullie graag zijn
aller eerste schilderijen laten zien, eentje met 1 hondje en eentje met 2
hondjes. Ik weet bijna zeker dat het zijn eigen hondjes waren : - )

Twee velletjes wit papier, een potlood en een
gum
Eventueel kleurpotloden of stiften om in te
kleuren

Hier is jullie opdracht:
 
Wat heb je nodig:·       

LEUKE TIP:      
Kijk eens naar de 100 hondjes van de
Reuzelieve Rijke Dame uit het boek: 
De Reuzelieve Rijke dame en haar 100
honden, van Chinlun Lee (isbn 90-
76766-30-4)
Deze vind je als PDF document bij
deze lesbrief.     

Maak een foto van elke tekening      
Stuur de foto met je naam, je klas en je school erbij
naar inezsmit1@gmail.com  

 
Succes lieve kinderen, ik ben heel benieuwd naar jullie ondeugende
honden!! 
Groetjes van juf Inez
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