
JackLab uitvinder worden?
Leer dan tekenen en je uitvindingen op 
papier te zetten!

Wat gaan we doen?

Deze keer weer iets heel anders: TEKENEN!! Nou kan iedereen natuurlijk al tekenen, 
maar dit keer geven we je tips om nog beter te worden en natuurlijk hoe je als 
uitvinder te werk gaat. Professor Jack begint altijd met schetsen & tekenen van zijn 
wilde ideeën voordat we de computer en de digitale technieken induiken!
Dat is niet altijd heel makkelijk, vandaar dat we je een paar hele goede tips geven 
om mee aan de slag te gaan! 

Wat hebben we nodig?

• Heel veel papier: gekleurd, wit, groot, klein, kies zelf maar!
• Potloden, stiften, fineliners, verf, alles waar jij goed mee 

overweg kan.
• Attributen om je te helpen met tekenen: je eigen handen,

 plastic figuurtjes die je nog hebt liggen, een liniaal, gum, 
bedenk het maar.

• Werkblad: De Uitvinding!

De oefenstappen

Voor we beginnen gaan we eerst eens even oefenen. We doen een paar teken 
oefeningen zodat we er zeker van zijn dat het ons gaat lukken met het tekenen van 
onze uitvinding straks. Laten we beginnen:

OEFENING 1: Schaduwtekenen

1. Zoek al je speelgoed op, dit kan zijn: plastic figuren, dieren, barbies, poppen, 
actiefiguren, autootjes, lego, playmobil poppetjes, etc…



2. Leg een leeg vel papier op de grond en kijk goed naar de zon. Waar komt 
deze vandaan? Maar belangrijker nog: waar komen de schaduwen van jouw 
speelgoed terecht als je ze op je vel papier neerzet? TIP: werk buiten of op een 
zonnige plek in huis, daar zijn de schaduwen het beste. Is er geen zon? Pak dan 
een lamp en schijn op je speelgoed, verplaats de lamp tot je een goede schaduw 
hebt.

3. Trek de schaduwrand over op je lege papier, dit heet een silhouet (van silhouetten 
maken we ook veel gebruik bij het lasersnijden in het JackLab). Je hebt door 
deze truc alvast de buitenrand van je tekening af! Begin daarna met inkleuren en 
details natekenen. 

4. Probeer het nog een keer en teken een poppetje met een idee (een poppetje 
met een ‘idee-lampje’). Kijk maar eens goed naar de afbeelding met het lampje!

OEFENING 2: Gebruik je handen

Hier hebben we een leuk filmpje bij gevonden:
https://www.youtube.com/watch?v=oEB92HeV7zQ Bekijk deze maar eens en aan 
de slag. Volg de stappen uit het filmpje of ga net als bij het schaduwtekenen te werk:

1. Vraag je vader of moeder om een schaduw te maken op je papier met zijn/haar 
handen en trek deze snel over.

2. Wat zie jij daarin? Is het een dier, een plant of misschien een mens of 
gebruiksvoorwerp? Maak zelf de tekening af!

3. Heb je het filmpje al gekeken? Dan heb je gezien dat je ook je eigen hand kunt 
 overtrekken en daar een tekening van kan maken. Probeer dat ook maar eens! 

Bekijk het filmpje hiernaast ook voor een giraf (Rechtermuis aanklikken en dan op 
afspelen drukken).

 

 



Onze uitvinding: stappenplan!

Nu we de oefeningen gedaan hebben en nog beter kunnen tekenen gaan we aan 
de slag met onze uitvinding. Hiervoor hebben we het werkblad nodig, deze kun je 
downloaden of je kan hem openen en namaken op een papiertje.
1. Pak het werkblad erbij. Een uitvinding begint altijd bij een idee! De meeste 

kinderen hebben heel veel ideeën, maar ben jij er net een zonder dan kan je 
bijvoorbeeld het volgende uitvinden:

 • Een robot
 • Een nieuw soort dier
 • Een machine
 • Iets handigs voor in de keuken
 • Je eigen speelgoed
2. Heb je een idee? Begin dan met het invullen van de vragen bovenaan het 

werkblad, of vul ze hier in:

3. Hoe meer je hebt nagedacht over je idee, hoe beter in het in je hoofd komt te 
zitten. Dit gaat je heel erg helpen bij het tekenen en later bij het echt maken van 
een prototype (dit is een proefversie, een eerste model) natuurlijk. En dat gaan 
we nu doen: je uitvinding tekenen!!
Teken in de denkwolk je uitvinding, of hieronder:


