
Dit boekje is fan

...............................................................................................................



Skriuw de wurden op it goede plak.

(kies út: hout, wol, drol, goud)

Gedicht

In blom fan izer of fan stien,

in fisk fan glês of  ………………………… 

In fûgeltsje fan klei of gips,

in keal fan brûns of  ………………………… 

In byld is grut, in byld is lyts,

ien makke sels in  ………………………… 

In byld is moai, in byld is raar,

mar keunstich is it  ………………………… 

Keunst - 1

In byld meitsje

Jil, John en Judy ha in byld makke. 

It binne in poes, in ein en in fisk. 

Mar wa makke wat?

Jil makke de …………………………

John makke de …………………………

Judy makke de …………………………



Wat heart byinoar?

Kinst op in protte manieren keunst meitsje. Hjir stean 16 plaats-

jes. By elk plaatsje stiet in rûntsje mei in letter. Elke kear hearre 

4 plaatsjes byinoar. Kleurje earst de rûntsjes fan de plaatsjes dy’t 

byinoar hearre. Meitsje dan fan de letters in goed wurd. 

Keunst - 2

Keunst kinst meitsje fan:

enenen



Keunst - 3

Yn it museum

Meitsje it rûntsje grien (wier) of read (net wier)

1. Dit is in museum foar keunst.

2. Op it skilderij stean roazen.

3. Meist hjir wol foto’s meitsje.

4. Museums binne allinne foar grutte minsken. 

5. Meist net oan de skilderijen komme.

6.  In museum hat nachts de doar op slot.

7. In byld is altyd fan stien.

8.  Der binne wol 100 museums yn ús lân.

9.  Museums binne leuk.

10. Ik ha sels ek wolris yn in museum west



TROCHSTREEKPUZEL

Keunst - 4

F E R V E P
N E I T S A
G B Y L D P
I E Z E L I
P S A A F E
S K L E I R

FAAS =  grien

FERVE =  read

PAPIER =  giel 

STIEN =  blau

GIPS =  brún

EZEL =  pears

KLEI =  oranje

Asto it goed dien hast bliuwe der 4 wite 
hokjes oer. Sjochst wat der stiet? 
Skriuw it wurd hjir ûnder op.

Sykje alle wurden en jou se netsjes de goede kleur.

In moai byld

Do wurdst letter hiel bekend. Miskien as sporter, skriuwer of artyst. 

Dan meitsje se in stânbyld fan dy. Opdracht: Tekenje dysels op ’e sokkel. 

Skriuw dyn namme netsjes op in plaatsje.

Op it plein stiet in moai     ………………………………………………………………



SUDOKU

Yn dizze puzzel sitte 5 plaatsjes.

In faas, in palet, in hammer, in pensiel en lym. 

Yn elke rij sit it plaatsje mar ien kear.

Kinsto de oare plaatsjes tekenje?

Keunst - 5



Keunst - 6

Moaie foarmen

Yn dit skema steane moaie foarmen. Tekenje beide foarmen yn it hokje. 

Sa ûntstiet in moai keunstwurk. Kleurje de fi gueren dêrnei op.


