
BLIJF THUIS!
KUNST IN HUIS

Wie vrolijk jij op?
Maak jouw mooiste stoepkrijt 
tekening bij iemand anders 
voor de deur. 
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Hoe voel jij je?
We hebben allemaal ontzettend veel emoties 
gevoeld de afgelopen dagen. Geschrokken 
omdat school dicht ging, blij omdat we 
konden uitslapen, verdrietig omdat we onze 
vrienden missen. Welke emoties heb jij 
gevoeld? Maak 4 foto’s van jezelf waarin 
jij laat zien hoe jij deze tijd beleeft.
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Heb jij gehamsterd?
Hebben jouw ouders de
hamster-gekte gekregen en 
de hele voorraadkast gevuld? 
Of valt het allemaal wel mee? 
Maak een bouwwerk van 
spullen uit je voorraadkast.  
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Wat doe je?
Iedereen reageert anders op 
deze gekke tijd. Speel verschillende 
typetjes die allemaal op een 
andere manier hun boodschappen 
doen. Denk aan: grote bogen 
om iemand heen, heel dichtbij, 
ongerust, asociaal, angstig of juist 
moedig de boodschappen doet! 
Maak hier een filmpje van.
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Waar ben je?
Maak een plattegrond 
een laat zien waar jij: 
werkt aan school, slaapt, 
speelt, ontspant, eet, en ….
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Wie/wat mis je?
Er is een hoop veranderd de afgelopen tijd. Wie of wat mis je 
het meest? Maak een collage van alles wat je mist. Tip: hang 
deze op in je kamer, zo hoef je alles minder te missen!
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Volg jij het nieuws?
Maak een nieuwsuitzending waarin jij 
het corona nieuws presenteert. Vertel hoe 
jij denkt over de maatregelen en hoe jij 
je hieraan probeert te houden. Maak een 
filmpje van ongeveer 3 minuten. 
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Verwerk alles wat er nu op je afkomt in tijden 
van corona met deze creatieve opdrachten. 
We wensen je veel plezier en gezondheid.

Wat is er veranderd?
Opeens zit je thuis. Je mist je 
vrienden en school. Wat is er 
veranderd? Kun jij met lijm, 
schaar, oude tijdschriften, 
kleurpotloden, stiften, knutsel-
spulletjes laten zien wat er 
voor jou allemaal anders is?
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NIEUWS

Wat vind jij van deze tijd?
Maak een lied of gedicht waarin je laat
zien of horen hoe jij denkt over deze tijd.
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