
THEMA KUNST 
 - door de eeuwen heen - 

 



Lieve lezer 

Wat ontzettend leuk dat je met de kunstactiviteiten aan de slag gaat. 
Alle activiteiten zijn bedacht en in de praktijk uitgevoerd door 

Valentina Jacobs. Zij heeft ook meegewerkt aan de 
experimentenbundel en je kent haar vast wel van haar populaire 

Instagramaccount ‘kleine superhelden.nl’.  
 

Je kunt de activiteiten in deze bundel op verschillende manieren 
gebruiken: 

 
Bijvoorbeeld: 

1. Je gebruikt het ter inspiratie voor de creatieve vakken. 
2. Je gebruikt het voor heel de school tijdens een projectweek. Elke 

groep werkt een aantal kunststromingen uit.  
3. Je gebruikt een aantal stromingen bij het thema kunst in de klas.  

 
Alle activiteiten zijn op volgorde van vroeger naar nu beschreven. Bij 
elke kunststroming vind je ook bijlagen met voorbeeldkunstwerken. 

Uiteraard kun je ook op internet meer informatie, voorbeelden 
en/of filmpjes zoeken.  

 
Veel plezier met de activiteiten!  

 
Liefs Valentina en Linda 

 

Tips voor het afdrukken 
Sla het bestand op in je documenten. Sluit je mail af. 

Ga nu naar het betreffende bestand in je documenten, open het en 
printen maar. Je moet het bestand dus niet vanuit je mail printen, 
vaak worden de afbeeldingen dan niet goed geprint. Zorg er ook 

voor dat je ‘printen als afbeelding’ selecteert. 

 



Kunst door de 
eeuwen heen 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige 
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 



Kunststromingen 

 
1. Prehistorie 

2. Byzantijnse periode 
3. Middeleeuwen 
4. Renaissance 

5. Barok en Rococo 
6. Realisme 

7. Kubisme en Futurisme 
8. Surrealisme 

9. Abstracte kunst 
10. Popart 

 
 
  
 



Prehistorie 
De prehistorie is enorm lang geleden. Deze periode begint bij het begin van de mens. 
Christenen gaan uit van de schepping (zo’n 6000 jaar geleden) en niet-gelovigen 
beweren dat dit zelfs miljoenen jaren geleden zou kunnen zijn.  
 
De mensen waren jagers en verzamelaars. Ze trokken rond en waren altijd op zoek naar 
eetbare planten, wortels, vruchten, noten en paddenstoelen. Ook joegen ze op 
verschillende dieren. Het vlees aten ze op en droogden ze voor later gebruik. Van de 
vacht maakten de mensen kleding of tenten om zichzelf tegen de kou en wind te 
beschermen.   
 
De kunst die de mensen in deze tijd maakten noemen we prehistorische kunst. Papier 
bestond er in die tijd nog niet, dus ze maakten rotstekeningen. De twee belangrijkste 
onderwerpen in de tekeningen waren de jacht en dieren. De mensen tekenden ze heel 
klein en schematisch, maar de dieren werden juist heel groot en gedetailleerd 
afgebeeld.  
 
(Laat wat voorbeelden zien uit de bijlage.) 
 
Sommigen wetenschappers denken dat de mensen deze tekeningen maakten, omdat ze 
eigenlijk bang waren voor grote dieren, zoals bijvoorbeeld de mammoeten. Maar er zijn 
ook wetenschappers die denken dat de mensen dachten dat ze de dieren konden laten 
vermenigvuldigen door ze te tekenen. En meer dieren betekent natuurlijk ook meer 
voedsel.  
 
Wist je dat er ook ‘gewone’ lijnen en cirkels zijn gevonden? Waarschijnlijk zijn deze 
afbeeldingen door kleine kinderen gemaakt. Veel van deze tekeningen zijn wel hoog op 
de muren of zelfs op het plafond gemaakt, dus ze kregen vast wat hulp van een 
volwassene. Er zijn hele grotten gevonden vol met zulke kindertekeningen. Zouden dat 
misschien prehistorische scholen zijn geweest?  
 
Zou jij naar zo’n prehistorische school willen gaan? Natuurlijk kunnen we niet terug in de 
tijd reizen, maar je kunt wel de dingen leren die de kinderen uit de prehistorie 
waarschijnlijk ook hebben geleerd. Bijvoorbeeld: rotsschilderingen en beeldjes uit klei 
maken. 
 
We gaan ermee aan de slag!  
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1. verf maken 

Benodigdheden 
 

o lege bakjes 
o pompoenvlees of oranje paprika 
o aardbeien of framboos 
o groene bladeren (of bladspinazie) 
o blauwe bessen 
o stukjes kool (voor de barbecue of norit) 
o vijzels 
o beker met water 
o pipetten  
o papier  

 
 
Voorbereiding 
 
Leg alle ingrediënten voor de verf, de lege  
bakjes, een beker water, de pipetten en een aantal vijzels klaar. Geef elk kind een aantal 
vellen papier.  
 
 
Uitleg 
 
De mensen uit de prehistorie konden natuurlijk niet zomaar naar de winkel gaan om 
even wat verf te kopen voor hun rotsschilderingen. Maar als je goed kijkt naar de foto’s 
dan zie je dat ze wel verschillende kleuren gebruikten. In die tijd maakten de mensen 
zelf verf uit materialen die ze in de natuur konden vinden.  
 
Verf kan gemaakt worden door materialen te vermalen, eventueel een druppeltje water 
toe te voegen en goed te roeren.  
 

o Weten de kinderen welke materialen er op tafel liggen?  
o Waar kun je een vijzel of pipet voor gebruiken?  
o Wat zouden de kinderen kunnen gebruiken om de kleuren groen, rood, zwart, 

oranje en blauw te maken? 
 
 
  



1. verf maken 
Aan de slag 
 
De kinderen mogen met de materialen experimenteren. Ze vermalen de ingrediënten en 
proberen het uit op hun vel papier. Niet het kunstwerk, maar de beleving tijdens het 
maken staat centraal. Hoe voelt de verf? Hoe ruikt het? Wat zie je? 
 

o Welke ingrediënten zijn makkelijk te gebruiken? 
o Welke zijn juist lastig? 
o Waar moet je meer water bij toevoegen? 
o Waar juist niet? 
o Hebben de kinderen goed geraden welke kleur uit welk ingrediënt gemaakt kan 

worden? 
o Zijn de kleuren op papier precies hetzelfde als de verf? 
o Zou je de kleuren kunnen mengen om een nieuwe kleur te kunnen creëren?  

 
Laat de tekeningen minimaal een half uur drogen. Wat vinden de kinderen van hun 
tekening? En van de anderen? Wat vinden ze van de kleuren? Zijn ze nog hetzelfde als 
toen de tekeningen nat waren? Hoe is de verf van de blauwe bes veranderd?  



2. uit de natuur 

Benodigdheden 
 

o natuurlijke materialen  
o kastanjes 
o eikels 
o stenen 
o veren 
o bladeren 
o bloemen 
o stukjes hout 
o botten 
o etc. 

o verf uit activiteit 1 of andere verf in  
niet-felle en natuurlijke kleuren. 

 
Voorbereiding 
 
Leg alle materialen en de verf op tafel. Zorg eventueel voor schorten en schoonmaak- 
doekjes. 
 
 
Uitleg 
 
In de prehistorie bestonden nog geen penselen of potloden. Natuurlijk hadden ze hun 
vingers en handen, maar ze konden ook andere voorwerpen uit de natuur gebruiken om 
in de verf te dippen.  
 
Wat zouden de mensen in die tijd tot hun beschikking hebben? Ze aten natuurlijk 
dieren, dus ze konden de botten gebruiken. Ook gingen ze op jacht, dus ze hadden vast 
wel scherpe voorwerpen, zoals stenen en pijlpunten. En ze konden overal bladeren en 
stokken verzamelen.  
 
Als je de tijd hebt dan is het leuk om ook samen met de kinderen de materialen in de 
natuur te zoeken om tijdens het schilderen te gebruiken. Denk aan verschillende vormen 
stenen, stukjes boomschors of mos om mee te stempelen. Of stokjes van verschillende 
diktes om dikke en dunne lijnen mee te trekken.  
 
 
  



2. uit de natuur 
Aan de slag 
 
De kinderen mogen met de materialen experimenteren. Elk voorwerp kan op 
verschillende manieren worden gebruikt. Je kunt stokken als stempels gebruiken, als 
potlood of je kunt de punt van de stok verpletteren en het als penseel gebruiken. 
 
Probeer de kinderen aan te moedigen om hun fantasie en creativiteit te gebruiken. Te 
zoeken naar de mogelijkheden achter gewone dingen. Zo kun je een stukje mos als 
stempel gebruiken, maar wat als het gaat verkruimelen en het zich mengt met de verf? 
En wat gebeurt er als je een stukje boomschors onder het papier legt en er met een 
stukje kool overheen gaat? 
 
Het gaat bij deze activiteit niet om wat kinderen gaan tekenen, maar hoe en waarmee. 
Richt de aandacht op bijvoorbeeld de structuur van de verf, de manier waarop een 
instrument wordt gebruikt (hoe ligt het in de hand? Is het comfortabel of onhandig?) en 
wat dit voor invloed heeft op het resultaat.  



3. kleibeelden 

Benodigdheden 
 
o klei (wit of bruin) 
o kleimatten 
o kommetjes met water 
o natte doeken 

 
 
Voorbereiding 
 
Geef elk kind een stuk klei van ongeveer  
10-20 cm en een kleimat. 
 
 
Uitleg 
 
Als je op papier tekent, dan heet dat ‘werken op het platte vlak’. Je kunt het namelijk 
niet vastpakken en draaien om van alle kanten bekijken. Maar maak je bijvoorbeeld iets 
uit klei, dan kan dat wel, je maakt dan een ruimtelijk werk.  
 
De mensen uit de prehistorie maakten graag kunst in allebei de vormen. Er zijn veel 
verschillende beeldjes door archeologen gevonden. Menselijke figuren, maar ook 
verschillende dieren.  
 

o Welke dieren zouden dit geweest zijn?  
o Wat zou jij gemaakt hebben als je in de tijd van de prehistorie geleefd had? 

Moderne dingen, als een auto of vliegtuig kunnen natuurlijk niet.  
 
Kunnen de kinderen zich inleven? Wat vonden de mensen in die tijd belangrijk? Wat 
deden ze? Waar waren ze bang voor? Wat vonden ze mooi? 
 
  



 

3. kleibeelden 
Aan de slag 
 
Nadat de kinderen iets hebben bedacht gaan ze aan de slag. De mensen in de 
prehistorie hadden geen moderne instrumenten om de klei te bewerken. Ze gebruikten 
alles wat ze in de natuur konden vinden.   
 
Stenen kunnen worden gebruikt om het klei glad te strijken en stokjes om bijvoorbeeld 
afdrukken of gaatjes in de klei te maken. Laat de kinderen vooral ook hun eigen handen 
gebruiken.  
 

o Wat gebeurt er als je de klei met je open hand streelt?  
o En als je tegelijkertijd ook de puntjes van je vingers erin steekt?  
o Of als je de klei met de zijkant van je hand indrukt?  
o En als je de klei een klein knijpje geeft?  
o Zien de kinderen het verschil tussen klei met een steen gladstrijken en met de 

vingers?  
o Wat gebeurt er met de klei als je het voorzichtig op de tafel laat vallen? En als je 

dit hard doet? 
 
 


