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4. Dierentuin
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Het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) 
heeft een grote verzameling kunstwerken. Misschien 
ben je er wel al eens op bezoek geweest en heb je al 
schilderijen en beeldhouwwerken gezien?

Met deze kunstbundeltjes voor kinderen kan je nu ook 
thuis aan de slag met onze verzameling kunstwerken.

We leiden jullie op tot echte Meesterschilders. 
Samen kijken we naar kunstwerken uit het MSK en 
ontdekken vanalles op de schilderijen. We vertellen 
je leuke weetjes en geven je doe-opdrachten waar je 
thuis zelf mee aan de slag kan.

Je bent natuurlijk ook heel welkom om al deze 
kunstwerken in het echt te komen bekijken in de 
zalen van het museum.

 → Print deze bundel thuis af of neem je 
eigen tekenpapier erbij. Kijk goed naar de 
kunstwerken. Denk samen met vriendjes 
of familie na over de vragen die we stellen. 
En laat je fantasie helemaal vrij.

Veel plezier met jullie kunstontdekkingen, 
kleine Meesterschilders!
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Van dit schilderij viel de helft af!

 → Kijk eerst al eens goed naar wat er wel nog te zien is… Welke dieren zie je? 

 

 

 

 

 → Welk geheim is de bruine kip aan de witte aan het vertellen?  
Waarom kijkt het konijn zo bang?  
Wat denkt de pauw? 

 → Vul jij het schilderij aan? 

Wat voor kop heeft de vogel 
wiens kop er net is afgevallen? 
Of misschien heeft hij wel drie 
koppen? Hoe ziet de staart van de 
grote vogel eruit? Welke dieren of 
fantasiedieren zitten er nog in deze 
tuin? Hoe ziet de tuin eruit? Welke 
planten groeien er?

Gebruik gerust je fantasie!
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Je kan ook een nieuw wit blad nemen en zelf een 
grote tuin vol dieren tekenen. Welke dieren drinken 
samen een theetje? Welke dieren maken ruzie en waarom 
hebben ze ruzie? Welk dier doet een dutje? Welk dier doet een 
dansje? Waar doen ze dat?

Welke planten, bloemen of groenten groeien er in die tuin? 
Staan er bomen? Staan er misschien ook standbeelden in de 
tuin? Een tuinhuisje? Is de tuinman aan het werk? Schijnt de 
zon of is het aan het regenen?

Laat je fantasie helemaal vrij!

 → Maak een tekening met veel details: dat betekent dat je heel goed moet kijken want 
er zijn heel veel kleine dingen te zien.

Kies nadien vijf details uit en vraag aan iemand in huis om 
die te zoeken in jouw tekening. Laat hen bijvoorbeeld het 
dansende konijn zoeken, of de snotterende eekhoorn met de 
sjaal aan, de bloem met de twaalf blaadjes of de boom waarin 
het vogelnestje zit.

Hoe gekker de tekening van jouw dierentuin is, hoe leuker de 
zoekopdracht!

 → Kies nu de drie leukste dieren uit jouw tekening. Maak van hen een echt personage 
en bedenk een dierentoneeltje met hen.

Teken ze op een volledig blad en knip ze uit. Plak ze op een stuk 
karton, bijvoorbeeld van een lege pizzadoos. Plak er aan de 
achterkant een satéstokje tegen. Zo worden het echte figuren 
in jouw toneeltje.

Kijk goed naar de tekening die je gemaakt hebt. Wat gebeurt er 
met deze dieren in jouw toneelstuk? Zijn het echte filmsterren 
of zijn ze graag lekker thuis? Je mag nog allerlei andere dingen 
verzinnen. Wat is de titel van jouw toneelstuk?

Teken op een groot blad een decor voor jouw dierentoneel. 
Het decor is de plek waar het toneel zich afspeelt.

Nodig straks al jouw huisgenoten uit om naar het 
dierentoneel te komen! Je kan ook uitnodigingen maken 
of een poster om reclame te maken voor jouw toneelstuk.

Psst… In het volgende 
kunstbundeltje vind je een 

afbeelding van het volledige 
schilderij, om nadien 

te vergelijken met jouw 
tekening!




