
Tekening in drieën 

De spelers hebben allemaal een stuk tekenpapier voor zich liggen. Bovenaan het papier tekent 

iedereen een hoofd met ogen, neus, mond en alles wat men maar leuk vindt erop en eraan. Hoe 

meer, hoe beter. Eronder tekent men een hals. Nu wordt het papier zo omgevouwen dat er nog 

net een stukje hals te zien is, maar van het hoofd absoluut niets meer. Het papier wordt dan aan 

de buurman of buurvrouw doorgegeven. Iedereen heeft nu een papier met een hoofd van een 

ander erop getekend, maar weet niet hoe dit eruit ziet. Alleen het kleine stukje hals wijst aan 

waar het lijf aan vast moet komen. 

Het lijf wordt nu getekend met de armen eraan. Er kan van alles getekend worden; kleding, 

versiering, gereedschap in de hand enz. Het kan een man, een vrouw of een kind zijn. Er moet 

met een paar lijntjes aangegeven worden waar de benen moeten komen. Hierna vouwt de speler 

het papier weer zo om dat de streepjes net te zien zijn. Nu wordt het papier weer verder 

doorgegeven en op het laatste stuk komt nu tenslotte de onderkant, de benen met wat men daar 

allemaal bij kan verzinnen. Iedereen die klaar is vouwt zijn papier helemaal dicht en geeft het 

voor de laatste maal door. Een verrassing voor wie het open mag vouwen. 

  

Pim, pam, pet 

De kinderen verdelen hun papier in vier kolommen en schrijven boven elke kolom de verzamelnaam: 

speelgoed, huis, dieren en namen. Eén van de leerlingen stipt met gesloten ogen een letter 

in de krant aan en zodra deze letter bekend is (bijvoorbeeld de A) begint het spel. Alle kinderen 

proberen zoveel mogelijk woorden met die letter op te schrijven onder de kolommen. 

Een stuk speelgoed met een A, iets in huis met een A, Een dier met een A en een naam met een 

A. Wie heeft het eerst alles ingevuld? Iedereen mag vervolgens oplezen wat hij heeft 

opgeschreven. Elk woord dat maar één keer voor komt krijgt 10 punten. Hebben meer kinderen 

hetzelfde woord dan krijg je maar 5 punten. 

 

 



Luisterend tekenen 

De spelleidster beschrijft een tekening die zij van tevoren op ruitjespapier heeft gezet (bv. een 

tekening op kopieerblad 3). Zij geeft instructies als: 'Begin links onderaan, ga dan twee blokjes 

naar rechts en hierna weer één naar boven', etc. tot de tekening klaar is. Alle leerlingen hebben 

een leeg ruitjespapier voor zich en tekenen mee. Wie ziet wat het wordt, mag het zeggen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRqihWsY4qk  

Dit is een filmpje van een spel  >> Tekenen op elkaars rug 

 

Hieronder op de volgende pagina een kleurplaat voor de kinderen om in te kleuren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xRqihWsY4qk


 

 


