Zelf stempels maken
Materiaal
een A4 vel foam, in een lichte kleur
schaar
eventueel koekjesvormen of ander ‘stans’ materiaal
een pen
houten blokjes
lijm
stempelkussen(s)

Werkwijze
1. Vormen uitzoeken en uitknippen uit foam
Foam is een heel geschikt materiaal om stempels van te maken. Het is niet duur en
absorbeert net genoeg inkt om mooie afdrukken te maken.
Je kan de kinderen vooraf of tijdens het oefenen met stempelen vragen om na te denken
over het eindproduct. Ze kunnen met de zelfgemaakte stempels ook een verhaal vertellen
en met kleurstiften de verhalen nog voorzien van wat tekst en kleur.

Teken met een pen een ﬁguur of letters op het foam in
spiegelbeeld. Om later juist te stempelen moet je denken in
spiegelbeeld. Door letters te laten uitknippen worden de
kinderen zich daarvan bewust.
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Je kunt ook met koekjesvormen heel eenvoudig een
vormpje in het foam drukken zodat je langs de lijntjes de
vorm uit kunt knippen. Druk de koekjesvorm in het foam en
je weet dan precies waar je moet knippen.

Met het zelf maken van stempels wordt je ervan bewust dat
wat je weg geknipt hebt ook niet afgedrukt wordt.

2. Vormen kleven op houten blokken
Na een half uurtje tekenen, uitsteken met vormen en knippen zal je de foam vormpjes op
houten blokken kunnen plakken met hobbylijm. Je moet dit even laten drogen. Je kan
dan even genieten van een glaasje sap en een koekje om vol nieuwe energie door te
gaan naar het echte werk
3. Oefenen met stempelen
Voor je echt gaat stempelen op mooi papier kan je eerst
nog even oefenen op kladpapier. Om goed te voelen hoe
hard je moet drukken, hoeveel inkt er op de stempel moet
en dat je niet met de stempel moet draaien en schuiven
maar alleen verticale bewegingen moet maken.

Je kan als eindresultaat ook stempelen op houten houten
kaarsen plankjes (te vinden in de action).
.

