
Ik zie, ik zie… en jij ziet het ook! 

 
Je gaat iets tekenen voor een ander. Of eigenlijk gaan jullie allebei tekenen!  

Je kunt dit spel spelen met iemand in je huis, een groot mens of een ander kind. 

Je kunt ook een vriendje of vriendinnetje opbellen. Of je oma of opa. Dan doe je het spel alle twee op 
een andere plek. Maar wel samen. 

Gezellig, nu je niet bij elkaar kunt spelen! 

 

Wat heb je nodig: 

Voor iedereen die meedoet: 

Een schrift of een los papier   

Een potlood of een pen 

Een medespeler 

week 3 maandag: 

Voor groep 1-2-3 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 

Opdracht 1: Kijk eens om je heen in huis. Of kijk naar buiten. Welke dingen zie je 
daar? En zie je ook de verschillende vormen waaruit sommige dingen bestaan: vier-
kanten, cirkels, driehoeken…. 

 

Opdracht 2: De andere speler gaat in de andere hoek van de kamer zitten. En als je 
het spel speelt met iemand in een ander huis: je belt nu op. Zet de telefoon op luid-
spreker. 

 

Opdracht 3: Denk aan één vorm die je goed kent, een vorm die je ook goed kan teke-
nen. Teken deze vorm op je papier en vertel erbij wat je doet. Dus: mijn potlood gaat 
naar links of rechts, naar beneden of boven op je papier… Met een schuine, rechte of 
gebogen lijn? En wat doe je daarna? Beschrijf precies wat je doet om deze vorm te 
tekenen. 

Je medespeler luistert goed en tekent met je mee. Maar… hij mag niet kijken, alleen 
luisteren!  

 

Opdracht 4: Is de tekening klaar? Dan mag je medespeler (die heeft geluisterd) raden 
welke vorm hij heeft getekend. Is het een driehoek, vierkant of cirkel geworden? 
Heeft hij het goed geraden? Dan heb jij goed verteld! 

 

Opdracht 5: Draai nu de rollen om. Dus je medespeler vertelt hoe hij een vorm tekent 
en jij luistert goed en tekent mee. 

Speel het spel zo vaak als je het leuk vindt! 

 

Tip: 
Probeer ook eens een moeilijkere vorm of symbool: een vijfhoek, een plus-teken of 
een pijl. Een huis, een zon of een boom kan ook. 

 

Maak een foto van een paar van de tekeningen die jullie samen maken. Vraag om hulp als je dit 
niet zelf kan.    

Stuur die foto’s (of een collage ervan) naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester 
voor morgen 15.00 uur! 


