
Stoere Kelten, 
verfijnde tekeningen!

Kunst uit de oudheid!



Eventjes wat achtergrond! Kelten?  Wie?
De Kelten waren een verzameling van volken die in de prehistorie en oudheid grote delen van Europa 

bewoonden. Zij spraken een Keltische taal en verschilden soms heel erg van elkaar. Er is dan ook nooit 

een Keltisch Rijk geweest of een Keltische staat, de naam Kelten was alleen een naam voor volkeren die 

een Keltische taal spraken. Op hun hoogtepunt in de 4de eeuw v. Chr. bewoonden zij de Britse eilanden, 

het Iberisch schiereiland (= Spanje en Portugal), Centraal-Turkije en een stuk land dat van Frankrijk tot 

Roemenië liep.

Keltische talen worden nu alleen nog gesproken in Ierland, 

Schotland, Man, Wales, Cornwall en Bretagne.

Vrijwel alle gebieden met Wal- of Gal- in hun naam werden 

of worden bewoond door Keltische stammen. Bijvoorbeeld: 

Wallonië, Gallië, Wales en Galicië.

https://wikikids.nl/Prehistorie
https://wikikids.nl/Oudheid
https://wikikids.nl/Europa_(werelddeel)
https://wikikids.nl/Keltische_talen
https://wikikids.nl/index.php?title=Iberisch_schiereiland&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/Turkije
https://wikikids.nl/Frankrijk
https://wikikids.nl/Roemeni%C3%AB
https://wikikids.nl/Ierland
https://wikikids.nl/Schotland
https://wikikids.nl/Man_(eiland)
https://wikikids.nl/Wales
https://wikikids.nl/index.php?title=Cornwall&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/index.php?title=Bretagne&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/Walloni%C3%AB
https://wikikids.nl/Galli%C3%AB
https://wikikids.nl/Wales
https://wikikids.nl/index.php?title=Galici%C3%AB&action=edit&redlink=1


Zoek België op de kaart.

Kan je nog andere landen 

benoemen?



Enkele voorbeelden van Keltische kunst!





Aan jullie!
materiaal:

- fijn geslepen potlood
- gom
- kleurpotloden, stiften
- wit papier, eventueel ruitjespapier

(Heb je een Bullet Journal kan je de ‘stippebladen’ ook gebruiken, vooral voor 
spoor 3.)



hoe werkt deze opdracht?
Je kiest een spoor.

De tabbladen zijn opgebouwd van makkelijk naar moeilijk.

spoor 1 = makkelijk

spoor 2 = gemiddeld

spoor 3 = moeilijk

Let op!  Wanneer je start met makkelijk kan je nadien ook nog een ander spoor 
maken natuurlijk!



enkele voorbeelden van de opdracht



of met kleur!



spoor 1
- Surf naar deze link

https://www.youtube.com/watch?v=UKhxRGAff1E&feature=emb_title

Werk volgens het voorbeeld.

Klaar?  Ga je kleur gebruiken?

Toon je resultaat aan de juf/meester! (mail)

https://www.youtube.com/watch?v=UKhxRGAff1E&feature=emb_title


spoor 2
- Surf naar een voorbeeld getoond in de 

volgende filmpjes.

https://www.youtube.com/watch?v=xce8NSx3AKo&feature=emb_title

https://m.wikihow.com/Draw-a-Celtic-Knot

Werk volgens het voorbeeld.

Klaar?  Ga je kleur gebruiken?

Toon je resultaat aan de juf/meester! (mail)

https://www.youtube.com/watch?v=xce8NSx3AKo&feature=emb_title
https://m.wikihow.com/Draw-a-Celtic-Knot


spoor 3
- Bestudeer de volgende slides.

- Werk op een cursusblad of ‘stippenblad’ (Bullet Journal)

- Kies je nog voor kleur?

- Zoek zelf nog een leuk filmpje over Keltische knopen tekenen (Celtic knot).  

Stuur het door naar je juf of meester.

Werk volgens het voorbeeld.

Klaar?  Ga je kleur gebruiken?

Toon je resultaat aan de juf/meester! (mail)








