
 

Basisvormen puzzel 
Leg de juiste vorm op het karton neer
We bekijken de verschillende basisvormen. Welke vorm hoort waar? En hoe 
heet deze vorm?

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen, Sorteren en ordenen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

Zelfstandigheid
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel

• stuk karton
• vormen uit de bijlage

• schaar
• stift
• eventueel lamineerapparaat 

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de cognitieve ontwikkeling van het kind. Het kind denkt na waar welke vorm 
precies hoort op het stuk karton (bord). Benoem samen de verschillende vormen en kleuren (mondelinge 
taalontwikkeling). Met de fijne motoriek pakt het kind het puzzelstuk op en probeert dit op de juiste plek te 
leggen. Het kind probeert zelfstandig de puzzel te maken.

Voorbereiding
Print de vormen uit de bijlage. Knip de vormen uit en plastificeer dit eventueel als je de puzzel wilt 
hergebruiken. Pak vervolgens het stuk karton erbij en trek de verschillende basisvormen met stift over op 
het karton.

Introduceer de activiteit
Deze activiteit gaat over de verschillende basisvormen. Lees samen eventueel een boekje over vormen en 
bespreek de vormen. Suggesties:

• Vormen - John J. Reiss
• Van cirkel en vierkant (vormen) - Xavier Deneux
• Woezel & Pip allerlei vormen - Guusje Nederhorst

 



 

Kringspelletje (peuters)
Het volgende kringspelletje kun je eventueel samen met de peuters spelen, voordat je individueel deze 
activiteit met een kind gaat uitvoeren.
Ik heb een vorm in m'n hand
Ik heb een vierkant in m'n hand
die gaat reizen door het land
is hij hier, is hij daar?
als je 'm ziet dan zeg je 't maar!

Ga in een kring zitten, één kind mag in het midden gaan zitten met de ogen dicht. Geef nu een vierkant 
(bijv. een blokje) de kring rond en zing samen het liedje. Als het liedje afgelopen is, stopt het kind dat de 
vorm dan heeft de vorm in zijn handen. Alle kinderen doen de handen op elkaar. Het kind dat in het 
midden zit mag nu de ogen openen en mag 3 keer raden waar de vorm is.
Daarna begint het spelletje opnieuw met een andere vorm en zing je dus bijvoorbeeld 'ik heb een rondje in 
m'n hand'. Pas het liedje zo elke keer aan.

Aan de slag! 
Leg het stuk karton voor het kind neer en laat de verschillende puzzelstukjes zien. Bespreek samen de 
verschillende vormen. Waar horen deze vormen? Laat het kind dit ontdekken door hier zelfstandig mee aan 
de slag gaan. Is het gelukt? Dan halen jullie de vormen weer van het karton af en kan het kind het nog een 
keer proberen.

Variatie
Er zijn natuurlijk nog veel meer vormen, dan alleen deze vijf basisvormen. Je kunt de activiteit moeilijker 
maken door zelf meer vormen aan de puzzel toe te voegen. Teken deze vormen op papier en knip het uit. 
Deze vormen kun je vervolgens overtrekken op het stuk karton. Zo maak je de puzzel moeilijker. Begin altijd 
bij de basis en stem de moeilijkheidsgraad van de vormen af op de ontwikkeling van het kind.

Tip
Zie ook onze woordkaarten 'Kleuren en vormen' in de DoenKids database!
https://online.doenkids.nl/activities/9115

Bron: 
• https://laughingkidslearn.com/
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