
 
 
 

 

De kinderen oefenen met het spiegelen van 

voorwerpen. 

 

 

Voorbereiding 

Teken buiten een vorm waarin spullen 

symmetrisch kunnen worden neergelegd. Het is 

leuk om een vorm te kiezen die bijvoorbeeld bij het 

seizoen of een feestdag past, zoals een vlinder, paasei, kerstbal of kroon. Dit kan met 

krijt op de tegels, maar ook met een stok in zand of aarde. Maak een stukje verderop 

een startstreep of –punt.  

 

Aan de slag 

Bespreek de vorm aan de hand van het thema of seizoen. In de lente kun je het 

bijvoorbeeld hebben over vlinders. Laat met behulp van een boek, losse afbeelding of 

de computer zien dat beide vleugels er altijd hetzelfde uitzien. Zet in het midden van de 

tekening een verticale lijn, zodat het twee gelijke helften worden. Zoek daarna samen 

met je kind materialen in tweevoud, zoals takjes, eikels, bladeren of steentjes. Stop de 

materialen in een bak bij het startpunt. Je kunt nu op verschillende manieren gaan 

spiegelen: 

 

 Laat je kind zelf alle voorwerpen gespiegeld in de getekende vorm leggen. 

 Leg van elk van de voorwerpen al één exemplaar klaar in één van de helften van 

de tekening. Laat daarna je kind de voorwerpen spiegelen in de andere helft.  

 Doe een estafette. Kies om de beurt iets uit de bak, ren 

naar de tekening en leg het in de vorm. Heb je een takje 

gekozen en ligt er al een takje? Dan moet je jouw takje dus 

gespiegeld neerleggen!  

 Maak er een race van. Zoek alle spullen in viervoud, zodat 

beide personen van alles 2 hebben. Teken per persoon een 

vorm (wel dezelfde) en leg in beide vormen van alles 1 op 

dezelfde plek. Nu kan de race beginnen. Spiegel zo snel 

mogelijk de spullen die er al liggen. Je begint op het 

startpunt en rent telkens met 1 voorwerp tegelijk. Wie 

heeft als eerste alle voorwerpen gespiegeld? 

 

Spiegelen – groep 1, 2 en 3 

 
Wat heb je nodig? 

 Stoepkrijt 

 Materialen in tweevouw, 
zoals takjes, eikels, bladeren 

of steentjes. 

 
 
 
 
   

 
 

OOK LEUK 

Je kunt met deze 

opdracht ook patronen 

leggen. Vul een grote 

vorm met patronen, 

zoals takje, steentje, 

blaadje, takje, steentje, 

blaadje enz. 



 
 

 
 

  


