
Naam van het materiaal : Reuzeleuk 
                                         stap voor stap tekenblokken                        
Leeftijdscategorie : 3+
Te verkrijgen : uitgeverij Deltas
Richtprijs : € 6,95 / € 7,95

Materiaal :

Tekenblok met stap voor stap te tekenen diertjes / voorwerpen.

Inhoud :

Een kat, een vlinder, een schildpad,… 
Een boot, een auto,…
Met behulp van deze tekenblokken kun je ze allemaal tekenen !
 

                                                                                                                                                      

Bespreking : 

Hoogbegaafde kinderen die willen tekenen… Het kan soms een ramp zijn !!! 
Ze hebben een prachtig beeld in hun hoofd van wat ze wensen te tekenen, maar hun fijne motoriek 
is nog niet zo ver… Ze krijgen jammer genoeg dat mooi idee dat in hun hoofdje zit niet op papier ! 
En dan volgt natuurlijk de frustratie ! Boos worden tekeningen gescheurd en weggegooid in de 
prullenmand. 
Een welbekend zinnetje “IK KAN DAT NIET” klinkt luid door de kamer ! 
En toch zouden ze niet mogen opgeven. Een doorzettingsvermogen ontwikkelen kan heel nuttig en 
belangrijk zijn voor eventuele latere studies… en voor in het dagdagelijks leven.
Maar hoe krijg je dat hoogbegaafde kind dan toch aan het tekenen ? 
Hulp is voor die kinderen soms bijzonder welkom op dit vlak. 
Er kunnen bijvoorbeeld sjablonen aangereikt worden zodat de juiste vorm toch al op papier staat. 
Maar nog interessanter : er kan ook gebruik gemaakt worden van een stap voor stap tekenblok. 
In enkele eenvoudige stappen wordt uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een bepaald diertje kan tekenen. 
Wat in dit tekenblok positief bevonden wordt, is het feit dat de stappen niet enkel visueel duidelijk 
worden gemaakt maar dat er ook verbale ondersteuning is : in enkele eenvoudige zinnen worden de 
te tekenen stappen uitgelegd. Dit is een extra ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen die 
verbaal heel sterk zijn, maar misschien nog niet zo ver staan op motorisch vlak. 
Die aanwijzingen kunnen door een volwassene voorgelezen worden of door een ouder broertje of 
zusje of… eventueel zelf.
De gemaakte tekeningen kunnen gemakkelijk uitgescheurd worden op de daarvoor voorziene 
scheurlijn om ze daarna bijvoorbeeld ergens op te hangen. 
Als alle diertjes getekend zijn, kan er dan eventueel een eigen “dierenboekje” mee gemaakt worden.
Hoogbegaafde kinderen kunnen daar zelfs nog een stap verder in gaan door bijvoorbeeld de namen 
van de diertjes erbij te schrijven, te stempelen,… 
De aanwijzingen blijven in het tekenblok en kunnen op die manier herhaaldelijk gebruikt worden.

“Joepie, ik kan nu wel een auto tekenen…”
“ Ik vind tekenen nu wel al wat leuker”
“ Vroeger scheurde ik al mijn tekeningen, maar nu niet meer.”
“ De eerste stapjes zijn gemakkelijk, maar daarna moet ik toch goed kijken, hoor.”



“ Het is de eerste keer dat er een tekening van mij op het prikbord hangt.”
“ Oef… gelukt…”

                                    
                

                                                                                                                                                   

Besluit :

De stap voor stap tekenblokken helpen hoogbegaafde kinderen die wel WILLEN tekenen, maar hun 
ideeën niet deftig op papier krijgen. 
Zowel de visuele als de verbale ondersteuning helpen hen in het ontwikkelen van hun oog-
handcoördinatie en fijne motoriek. 
Met deze tekenblokken komt er ook voor de hoogbegaafde die het moeilijk heeft met tekenen een 
deftig en voor hen aanvaardbaar resultaat op papier ! 

                                                                                                                                                  

Werkgroep didactiek Bekina


