
 

Gooi de dobbelsteen en teken!
Een tekening maken met behulp van opdrachten die op de dobbelsteen 
staan
We spelen een geinig spel dat gekke tekeningen op kan leveren. Ook super leuk 
om eens thuis te doen, eventjes met z'n allen na het eten bijvoorbeeld. Met 
slechts twee dobbelstenen maken we deze rare kunstwerken. We laten elkaar 
de resultaten zien. 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

• papier 
• kleurpotloden
• rol schilderstape
• optioneel: stopwatch

• optioneel: klemborden
• 2 dobbelstenen

Wat heb je nodig?

Aan de slag!
Beplak 1 van de twee dobbelstenen met schilderstape en teken op alle vlakken een vorm, bijvoorbeeld: 
cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek, diamant en een rechte lijn. Leg voor ieder kind viltstiften en potloden 
neer en een stuk papier.

Om de beurt krijgt iedereen de dobbelstenen. Gooi een vorm en een getal en teken dan op papier wat je 
gegooid heb. Als je bijvoorbeeld met de ene dobbelsteen drie hebt gegooid en met de andere dobbelsteen 
een driehoek, dan teken je drie keer een driehoek (in een kleur naar keuze). Je mag een simpel schilderij 
maken met alleen getekende vormen, maar je kunt er ook naar streven om een echte afbeelding te maken 
of bijvoorbeeld een portret. Blijf doorgaan met het gooien van de dobbelstenen en het tekenen op papier 
totdat je het niet meer leuk vindt of tot de vooraf ingestelde tijd voorbij is.

 



 

Variaties:
• Spreek een bepaald thema af voor de tekeningen.
• Neem een derde dobbelsteen en zet daar de kleuren op!
• Varieer in vormen: beplak de dobbelsteen opnieuw met bijv. hartjes, sterren en bloemen. 

Bron:
• www.makesandtakes.com

 


