
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 4-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1: Kijk eens om je heen in huis. Welke voorwerpen of meubels staan er om 
je heen? En kijk eens goed naar de details: welke vormen of versieringen zie je, heeft 
het gekke uitsteeksels? 

 

Opdracht 2: Kies één van de dingen die je ziet. Bijvoorbeeld een kast, een stoel, een 
vaas, een theepot, of iets heel anders. Beschrijf nu aan je medespeler hoe dit voor-
werp eruitziet. Die tekent precies wat jij zegt, maar… hij mag zelf het voorwerp niet 
zien! Als je het spel speelt met iemand in je huis: Ga een stuk uit elkaar zitten met 
een deur of zo ertussen. 

 

Opdracht 3: Is de tekening klaar? Dan mogen jullie weer bij elkaar komen. Kijk samen 
naar het voorwerp en de tekening ervan. Is het goed gelukt? 

 

Als je niet in hetzelfde huis bent, dan doe je het anders. De verteller stuurt een foto 
van het voorwerp dat hij beschreef aan de luisteraar. En de luisteraar stuurt een foto 
van zijn tekening naar de verteller. En? Lijkt de tekening goed op het voorwerp? Dat 
hebben jullie dan goed gedaan samen! 

 

Opdracht 4: Heeft de luisteraar nog één mooie zin onthouden uit de beschrijving? 
Bijvoorbeeld één aanwijzing die je goed op weg heeft geholpen, of iets over een 
moeilijk detail? Schrijf die zin dan onder de tekening. 

 

Opdracht 5: Draai nu de rollen om. Dus je medespeler vertelt over een voorwerp of 
meubel bij hem thuis en jij luistert goed en tekent wat hij zegt. 

Speel het spel zo vaak als je het leuk vindt! 

 

Tips: 

Degene die vertelt, hoeft zelf niet per se mee te tekenen. Maar het kan wel han-
dig zijn om dit te doen. Dan voel je wat de ander doet en weet je zeker dat je 
geen belangrijke details overslaat. 

Je kunt dit ook doen met iets dat je ziet als je uit het raam kijkt. Bijvoorbeeld een 
gebouw, een winkel of een auto die je daar ziet. 

Ook kun je iets kiezen op je balkon of in je tuin. Juist leuk om iets heel kleins te 
kiezen: een beestje, plantje of gebarsten tegel. 

 

Maak een foto van het voorwerp en van de tekening van het voorwerp. Je mag ook meer dan 
één ‘paar’ uitkiezen, als je het vaker hebt gespeeld.     

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! 


