Thema-Thuis-Tips!

In plaats van de anti-verveel-tips gaan we vanaf nu verder onder de
noemer Thema-Thuis-Tips! De sluiting van de opvang is verlengd t/m
28 april. In april zouden we normaliter op zowel het kinderdagverblijf
als de BSO met nieuwe thema’s aan de slag gaan. Daarom worden de
tips vanaf nu wekelijks gegeven aan de hand van deze thema’s, zodat
jullie thuis nog een beetje kunnen doen wat we anders op de opvang
hadden gedaan :) Het BSO-thema voor de maand april is knap staaltje
kunst! De leukste kunst-activiteiten voor thuis lees je in deze ThemaThuis-Tips, het materiaal heb je vast gewoon in huis. Wanneer jullie
de groepsleiding foto’s willen sturen (jaaa leuk!) van jullie activiteiten
en creaties mag je dit sturen naar info@monkeydonky.nl. Of tag ons
op Facebook of Instagram, vinden we ook heel leuk!

Rood geel en blauw: Mondriaan!

We beginnen met een knutsel over Piet Mondriaan, een Nederlandse
kunstenaar van vroeger. Als je zijn naam intikt op Google kom je genoeg
kunstwerken van hem tegen waarvan je vast denkt: “Hé! Dat heb ik wel
eens eerder gezien!”. Mondriaan staat bekend om zijn gebruik van de
drie primaire kleuren, in de schilderkunst zijn dit rood, geel en blauw.
Met deze drie kleuren zou je in staat moeten zijn elke andere kleur te
mengen! Zo zou je bijvoorbeeld met rood en geel oranje kunnen mengen en met blauw en geel groen. De activiteit is om je eigen Mondriaankunstwerk te gaan maken. Om dit keer makkelijk te beginnen kunnen
jullie via onze Pinterestpagina (pinterest.com/monkeydonkyspeelhuis)
afbeeldingen downloaden om te printen. En alleen rood, geel en blauw
gebruiken hè!

Zonnebloemen van Van Gogh
Een andere wereldberoemde kunstenaar uit Nederland is Vincent van
Gogh. Eén van zijn bekendste series heet Zonnebloemen en komen uit
het jaar 1888. Ze zijn inmiddels heel erg veel geld waard! Wie weet
kunnen jullie een goede poging doen de schilderijen na te maken. Dit
kan je op verschillende manieren doen. Ga, net als Vincent van Gogh,
aan de slag met verf en probeer het zo precies mogelijk na te maken.
Heb je geen verf in huis of gewoon geen zin om te gaan verven? De
zonnebloemen kun je ook knutselen. Gebruik gele knutselpapiertjes
voor de bladeren en een rietje als steel. Maak het helemaal af door het
zwarte middenstuk van de zonnebloem te beplakken met zonnebloempitjes. Zet de bloemen in een vaas en je fleurt meteen het huis op! En
het mooiste is dat je ze niet eens water hoeft te geven ;-) ! Dat scheelt!

Niet van echt te onderscheiden
Voor de oudere kinderen die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken
hebben we de volgende tip. Zoek in een tijdschrift, boek of op internet
een afbeelding van een bekend schilderij, bijvoorbeeld de Mona Lisa
van Leonardo da Vinci of De Schreeuw van Edvard Munch. Een andere
optie is het gebruiken van een smartphone (bedankt voor het lenen
papa of mama!) waarbij je zelf een mooi tafereel op de foto zet en je
die foto als voorbeeld gebruikt. Duik vervolgens de kast in voor oude
tijdschriften, folders of kranten. Scheur stukken papier in stukjes en
probeer op basis van de kleuren van de papiertjes het gekozen schilderij
na te maken. Plak de papiertjes op een groot vel om zo je kunstwerk
vorm te geven. Een voorbeeld hiervan zie je op de afbeelding naast
deze tekst. Dit kan je ook doen met propjes papier! Succes!

