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Groeiblad



Groeibladeren maken 

 

Hey kinderen! 
Hier een erg fijne opdracht waarbij je grote kleurrijke bladeren knutselt die je achteraf (eventueel) 
ook écht kan laten groeien!!! 

We beginnen met het in kleine stukjes scheuren van een eierdoosje.  
Als je een mooi groot blad wil maken heb je ongeveer één eierdoosje nodig. 

Laat de stukjes één nacht in water weken. Een plastieken ijscrémedoos is hiervoor ideaal! 

De volgende dag ga je het water laten uitlekken en daarna ga je het geweekte karton in de doos te lijf 
met een keukenmixer. 

Mix verder tot je een gelijkmatige pap hebt (en let op voor je vingers!!!!). 

 

Door de pap heen ga je zaadjes van bloemen mixen.  
Ik gebruikte Phacelia en klaver omdat die ongeveer even snel uitschieten en groeien(en ook omdat 
we die hier thuis nog hadden!). 



 

 

Je gaat de pap nu uitspreiden op een vel bakpapier en langzaam duw je de pap vanuit het midden 
verder tot je de vorm van een blad krijgt. 
Ik baseerde me op een blad van een Els, maar je kan eender welke boom of plant als voorbeeld 
gebruiken. 
Je kan de bladvorm ook zelf fantaseren, maar van de natuur kan je je leven lang leren… 

Laat de bladvorm in de zon drogen (eventueel met een handdoek erop indien de pap érg nat is). 

 

 

 



Hier zie je de zaadjes zitten in de gedroogde karton. 

 

Eenmaal je vorm droog is kan je beginnen tekenen. 
Met kleurpotlood teken je de centrale bladnerf en erna de zijnerven (hier de groene lijntjes). 

Erna schilder je met waterverf de nerven in (hier rood) 
Zorg ervoor genoeg waterverf aan te maken (in een bord) voor je begint te schilderen. 
De ondergrond is erg zuigend(eierkarton!). 

 

 

 

 



Na de nerven schilderen we het blad in een contrasterende kleur (hier groen). 

 

Voor de jongere kinderen: je kan nu nog eventueel beestjes tekenen met kleurpotlood. 
De oudere kinderen of zij die graag wat moeilijker bijleren kunnen het blad 3D maken (zie hieronder) 

Zorg dat je eerste kleurlagen niet meteen héél donker zijn, zo kan je achteraf nog meer effect 
verkrijgen door donkerder te gaan (licht-donker-contrast geeft diepte (3D)) 

 

 

 

 

 



 

Hier zie je beter het 3D-effect dat ik kreeg door donkerdere delen over de eerste laag te schilderen. 
Je gaat één zijde van de nerven én de onderkant van de zijnerven voorzien van een dun donker 
lijntje. Gebruik hiervoor je dunste penseel! Voorbij de helft van de nerf kan je een iets minder donker 
lijntje schilderen om de nerf wat ‘bollig’ te laten lijken. 

Ook het groene gedeelte tegen de nerf aan werd wat donkerder… 

 

 

Hier is het blad klaar. 
Linksonder zie je mijn boorbeeld-blaadje… 

 

 



Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)

Wat groeit er in onze appelboom? 

 

Nu is je groeiblad klaar! 

Je kan het binnen houden en het zo bewonderen, of je kan het in een bloempot of buiten in de tuin 
op de grond leggen en water geven. Je ‘groeiblad zal nu écht beginnen groeien! 

Ps: ik had graag een foto van mijn groeiende groeiblad getoond, maar ik heb mijn blad aan mijn 
mama gegeven voor moedertjesdag en ze heeft het (nog?) niet laten groeien. Tja… 

Veel plezier! 

 


