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Eén omhoog, twee naar rechts  

 

Bouwstenen   : Bewegen & Ervaren 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling & schriftelijk 

Duur van de oefening : 15 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan met eenvoudige instructies een tekening maken. 

 

Materialen 

Geruit papier en een potlood voor iedereen. 

 

Voorbereiding 

Teken op het ruitjespapier een traject van aaneengesloten ingekleurde vakjes.  

 

Instructies 

• Deel ruitjespapier uit. 

• Laat de deelnemers je traject kopiëren door hen instructies te geven, bijv. 
Zet je pen in de linker benedenhoek. 
Kleur dat vakje. 
Ga een vakje omhoog. Kleur dit vakje en de twee vakjes rechts daarvan. 
Je hebt nu drie gekleurde vakjes naast elkaar.  
Ga twee vakjes omhoog en kleur ze allebei. Je hebt nu drie gekleurde  
vakjes boven elkaar. 

• En zo verder tot de deelnemers het hele traject hebben afgelegd. 

• Vergelijk de resultaten met jouw tekening. 

 

Tips voor de trainer 

• Laat (vrijwillige) deelnemers elke instructie herhalen.  

• Dit is een goede introductie tot de meer ingewikkelde taak om iemand de 
weg te wijzen. Ga langzaam. 

• Je kan ook kleuren toevoegen als instructie. 
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Taalvaardigheden 

• Luisteren 

• Schrijven 

Kennis 

• Woordenschat 

• Zinsbouw 

• Geheugen 

• Mondelinge taalvaardigheid  

Sociaal-emotionele vaardigheden  

• Communicatieve vaardigheden 

• Plezier 

• Verbeelding, creativiteit en leren leren 


