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Doel van het spel:

• Voorwerpen en dieren tekenen 
met behulp van cijfers.
• Cijfers leren herkennen, 
tekenen, draaien, spiegelen 
en uitrekken om het schrijven, 
tekenen en ruimtelijk inzicht te 
oefenen.

Materiaal:

Op de voorkant van elke tekenkaart 
staat een ingekleurde afbeelding. De 
gebruikte kleuren staan onderaan de 
afbeelding in cirkels en het aantal 
sterren bovenaan de afbeelding 
toont de moeilijkheidsgraad, van 
gemakkelijk (  ) tot wat moeilijker 
(      ). Op de achterkant van elke 
tekenkaart staan de vier stappen 
die je nodig hebt om de afbeelding 
na te tekenen. Onderaan elke stap 
staan de cijfers die je nodig zult 
hebben. Soms zal je een cijfer 
moeten uitrekken, spiegelen, draaien 
… Een 0 kan dus een ei worden, 
maar ook een bal. In stap 1 tot 3 
gebruik je cijfers. In stap 4 staan 
losse lijnen waarmee je je tekening 
kan afwerken. In elke stap staan 
de nieuwe lijnen in het blauw, de 
oude staan in het zwart. Zo zie 

je goed in welke volgorde je  
de lijnen moet natekenen.

Tekenen:

Begin met een tekenkaart met 
één sterretje. Later kun je de 
moeilijkere proberen. Bestudeer 
de afbeelding goed en zoek in het 
tekenboekje dezelfde afbeelding. 
Neem om te beginnen de afbeelding 
waarop al enkele zwarte lijnen 
staan. Draai de tekenkaart om, lees 
het cijfer dat je in de eerste stap 
moet gebruiken en ga met je vinger 
over de lijnen in je tekenboekje. 
In stap 2 is het aan jou: lees het 
cijfer, neem je potlood en teken 
na wat er op de tekenkaart staat. 
De hulplijnen kunnen je helpen. Zo 
teken je ook stap 3 en 4 na. Als dat 
goed gelukt is, kun je de tekening 
opnieuw maken op het blaadje 
zonder de zwarte lijnen. De tweede 
keer gaat het vast nog beter!

Tip: Je kan je tekeningen inkleuren 
met de kleuren van het voorbeeld, 
of helemaal zelf kiezen! Als je goed 
geoefend hebt, kun je uiteindelijk 
ook zelf tekeningen verzinnen met 
cijfers!

Om de leesbaarheid te verhogen, kunnen de spelregels genderspecifieke bewoording 
bevatten. We willen je echter vragen om deze als genderneutraal te beschouwen.


