
Hoi moeder (vaders zijn uiteraard ook welkom!)  

Heel veel plezier met de werkbladen! 
Neem lekker je tijd: je kan geen foutjes maken! 

Het is immers een prachtig hulpmiddel in het contact met je kind 
(en geen tekenwedstrijd ☺)

Lieve groet 

Pien van der Most   

www.ondersteunendtekenenbijkinderen.nl



Opdracht 1
Vormen tekenen

Teken op een papier 

een cirkel, een halve cirkel, een vierkant, 

een driehoek, een rechthoek en een ovaal 

(eivorm)

Tip: 

Teken elke vorm in een vlot tempo. Bedank het stemmetje “het is niet 

mooi of je kan het niet” voor het meedenken, maar laat dat stemmetje 

dan weer lekker gaan. Want het gaat niet om mooi! Het gaat om het 

vlot tekenen van deze 6 vormen. Zonder nadenken. Succes!

JIJ KAN DIT! 



Opdracht 1.1
Vormen tekenen (tekenpapier)



Opdracht 1.2
Vormen tekenen



Opdracht 2

In vormen leren kijken naar de wereld

Hou de vormen die je tekende in de buurt. 

Kijk goed om je heen. Zie je een tafel? Die bestaat, simpel bekeken, uit een 1 

grote rechthoek en 2 (of 4) smalle rechthoeken. Zie je een stoel? Die bestaat uit 

2 vierkanten en een aantal streepjes. Nu jij! 

Teken een lamp, teken een huis, teken een auto (ja echt!)

Tip: 

Teken weer in een vlot tempo. En bedank het stemmetje ;) Want ook hier gaat 

het niet om mooi! Kijk naar de wereld door de “vormenbril”.  Benoem wat je 

hebt getekend. “Dit is een auto”. En dat is het bij deze ook: een auto! Ga de 

komende tijd heerlijk oefenen met deze bril op. Even 5 minuutjes in je eentje of 

met jouw (oudere) kind.  Blijf onthouden: vlot tekenen, je leert ondersteunend 

tekenen te ervaren, het gaat niet om mooi. 

En: JIJ KAN DIT!  



Opdracht 2.1
In vormen leren kijken 

naar de wereld (tekenpapier)



Opdracht 2.2

In vormen leren kijken

naar de wereld

Schrijf in steekwoorden op hoe jouw proces verloopt: wat gaat makkelijk? 

Waar loop je tegenaan? 



Opdracht 3 :

Praatplaatje tekenen

Je hebt nu een week of langer een aantal keren geoefend met je 

“vormenbril” op.  Je zult merken dat de bril lekkerder gaat zitten. 

“Oefening baart kunst” 

Kies nu een klein momentje met je kind. 

Ga samen aan tafel zitten met papier en potlood. 

Vraag je kind: “ik ga 1 ding tekenen, wat wil je dat ik teken?” Dit teken je. 

Vertel/ herhaal wat je tekent, laat je kind mee kletsen. 
Is jouw kind een jong kind? Dan vertel je daarna wat jij erbij gaat tekenen. 

En daarna mag jouw kind weer. Is je kind ouder? Dan wil het misschien zelf 

ook wel graag tekenen. Leuk! Jij geeft hem of haar dan een opdracht. 

En zo wissel je elkaar af. Veel plezier!! 

Tip: 

Zorg dat je echt even je aandacht kan hebben bij dit moment met jouw kind. 5 

minuutjes kan al prima zijn. Kijk wat je kind aankan. En stop op tijd. Plezier staat 

voorop. Onthoud weer: Blijf onthouden: vlot tekenen, het gaat niet om mooi, 

benoem wat je tekent, benoem “dit is een …” 

Maak er vooral een praatplaat van met tekeningetjes die eigenlijk niet kunnen. 

Suggestie: een tafel op een auto, in de lucht een vis op de rug van een potlood, een 

springplank die boven de wereldbol hangt, wat jouw kind maar aanspreekt! 

En onthoud: JIJ KAN DIT!  

.



Opdracht 3.1
Praatplaatje tekenen 

(tekenpapier)



Opdracht 3.2
praatplaatje tekenen

Hoe ging het? Wat gebeurde er tussen jullie? Wat werkte goed? Wat verdient nog de aandacht?



Dit was het voor nu☺

Dank voor je tijd en je vertrouwen. 
Hopelijk hebben de werkbladen je geïnspireerd en laten ervaren wat de kracht van ondersteunend tekenen doet bij 

jouw kind(eren).  

Mocht je je tekeningen  of ervaringen willen delen? Superleuk! 
Dit kan  in de besloten Facebookgroep “ondersteunend tekenen bij jouw kind: .

En wist je ook dat er een gratis 7 daagse videotraining te downloaden is op www.ondersteunendtekenenbijkinderen.nl? 
In 7 stappen naar ondersteunend tekenen bij jouw kind”

Ik hou je op de hoogte! 

Groetjes Pien van der Most

http://www.ondersteunendtekenenbijkinderen.nl/
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