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Opdracht-tekenblad  vlinder sommen kleurplaat

1 = blauw  0
2 = oranje 0
3 = geel 0
4 = groen 0
5 = rood 0
6 = roze 0
7 = zwart 0
8 = paars 0
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Opdracht-tekenbladen Vlinders/Zomer

Opdracht-tekenbladen zijn bedoeld om kinderen in het platte vlak te laten werken 
maar ook om ze te leren creatief te denken en te redeneren. Daarnaast oefent het kind  
het hanteren van de  juiste pengreep en een goede werkhouding. 
Meerwaarde krijgt het opdracht-tekenblad wanneer je als leerkracht na afloop 
vraagt hoe de leerling te werk is gegaan.

Als leerkracht kun je zelf opdrachten maken bij de tekenbladen, 
maar je kunt ook gebruik maken van onderstaande suggesties.

Opdracht-tekenblad Vlinder tekenen

Teken de vleugels van de vlinder. Versier de daarna de vleugels zodat ze allebei hetzelfde zijn.
Dit kan met potloden, wasco, ecoline, verf, stiften, plakfiguren, vlechtstroken, wol, enz.
Zijn de vleugels groot? of juist klein? Welke vormen zie je op de vleugel?
Kun je de vleugels ook in spiegelbeeld hetzelfde versieren? Je kunt een spiegeltje gebruiken.
Je kunt in de vleugels ook allemaal plaatjes, woordjes of tekeningen zetten die beginnen met de
letter: V van Vleugel en Vlinder.

Spiegelen met druktechniek: Verf een vleugel van de vlinder in mooie kleuren.
Vouw wanneer de vleugel nog nat is het papier dubbel en wrijf erover heen.
Vouw daarna het papier weer open en je hebt een prachtige vlinder met twee precies dezelfde
vleugels  

 

Opdracht-tekenblad Vlinder stap voor stap

Teken een vlinder volgens de juiste stappen.
Teken er daarna nog meer vlinders bij en mooie bloemen. Misschien zie je op je tekening ook
nog wel rupsen en coconnen.
Of knip je getekende vlinder uit en plak hem op een gekleurd vel papier
 
Opdracht-tekenblad  Verbind de cijfers en teken een vlinder

Verbind de cijfers op de tekening in de goede volgorde. Begin bij het cijfer 1.
Geef de vlinder daarna mooie kleuren.

Opdracht-tekenblad Vlinder kleuren op nummer

Maak de sommen en kleur het plaatje volgens de juiste kleuren.
Het kan helpen om hier concreet materiaal bij te begruiken zoals blokjes, fiches of een telraam.

Vlinder dobbel spel

Print voor elke speler een blad uit. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en kleur het aanal vlinders
als de ogen op de dobbelsteen. Wie heeft het eerst alle vlinders ingekleurd?

Opdracht-tekenblad vlinder schrijfoefening

Geef elke vlinder een andere kleur. Teken een vliegroute met een potlood.
Laat de vlinders om elkaar heen vliegen. Teken aan het einde van de route een klein bloemetje of rondje. 
Zo heb je je eigen vlinder doolhof gemaakt en kun je met je vingers de route nog eens navliegen. 
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