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Hoeveel dieren verstop jij? 
Een jungle in verschillende tinten groen 

 
 
Inspiratie 
 
Henri Rousseau was een kunstschilder uit Frankrijk. Het meest bekend zijn  
de jungle-schilderijen: hij gebruikte hiervoor méér dan 50 verschillende tinten groen!  
Ook verstopte hij vaak dieren achter de struiken of tussen de grote bladeren in  
het oerwoud. Welke dieren kan jij vinden?   
 
 

  
 
ã Exotic Landscape, 1908, Henri Rousseau   ã The Equatorial Jungle, 1909, Henri Rousseau 



 
 
ã Two Lions on the Lookout in the Jungle, 1909, Henri Rousseau 
 
Wat heb je nodig? 
 
Groot papier (plak evt. kleine vellen aan elkaar), tekenpotlood, waterverf, penselen, potje 
voor water en een doekje, allerhande groene tekenmaterialen (b.v. wasco, kleurpotlood, 
stiften,…) 

 
Zo ga je te werk:  

 
Stap 1: DIEREN 
Geen jungle zonder dieren! Welke dieren verstop jij? Teken met potlood een aap, een 
leeuw, een grote pauw of een fantasievogel. Verspreid verschillende dieren over je blad. 
Tip: Je moet niet elk dier in zijn geheel tekenen: enkel klauwen, een bek of de veren van 
een vogel kunnen ook!  
 
Stap 2: EXOTISCH LANDSCHAP  
Verstop je dieren in een jungle! Neem een groen potlood of ander groen materiaal en 
teken grote bladeren over heel je blad. De dieren mogen niet meer opvallen! Stop ze weg 
achter dikke struiken, exotische bloemen en slingerende lianen. 
Tip: Kijk eens in je tuin of in het park naar de verschillende vormen van de planten die je 
ziet. Er bestaan lange en smalle bladeren, heel kleine of grote blaadjes, van rond tot recht 
en krullend. 
Let op: Teken tot aan de randen van je blad. Laat geen enkel stukje van je jungle leeg! 
 



Stap 3: CAMOUFLAGE EN GROENE TINTEN 
Schilder je tekening helemaal vol, met alle groen- en bruintinten die je maar vinden kan. 
Sommige bladeren zijn onderaan donkergroen, en bovenaan feller met een beetje geel. 
Hoe meer water je gebruikt, hoe lichter je kleur wordt.  
Tip: Geel en blauw zijn samen groen, maar wat gebeurt er als je er een héél klein beetje 
rood bij voegt? Of een tikje bruin? 
                             
Stap 4: AFWERKING 
Werk de fijnste details af met enkele opvallende tropische kleuren. Kies je voor een mooie 
roze bloeiende bloem of een oranje glanzende veer van die verstopte papegaai? 

 
Je kan ook… 
 
Het hoeft geen tijger in de jungle te zijn, kijk ook eens naar deze beelden! De natuur heeft 
zoveel verschillende soorten landschappen: een maanlandschap, de zee, de bergen, een 
bloemenveld,… 
 

  
 
ã advertentie door reclamebedrijf “Marcel” voor WWF             ã De Beren, John Van Straalen 

 
En nu…  
 
Laat je werk drogen en tel nog eens na hoeveel dieren jij stiekem verstopte. 
 
 

Toon! 
 
Hang je schilderij voor het raam. Doe je mee met onze tentoonstelling “Reflector” op 20 en 
21 juni? Laat de mensen zoeken naar jouw dieren en schrijf je vòòr 14 juni in bij je 
leerkracht! 
 
Stuur ons zeker ook jouw jungle door! Mail een foto van je werk aan het raam. Laat je 
weten hoeveel dieren we moeten zoeken? 


