
 
 
 

 

Kleuters oefenen in de klas op verschillende manieren 

met patronen. Dat kan ook buiten! Met deze opdracht 

maken ze met stoepkrijt patronen af. 

 

Voorbereiding 

Print het patronenblad in kleur uit. Teken de 

patronen van het voorbeeldblad alvast op de 

tegels. Zorg dat je ruimte overhoudt zodat je kind de patronen af kan maken. Dit doe je 

door nog zes strepen te tekenen waar het patroon afgemaakt moet worden. Zo weet je 

kind ook hoeveel vormen hij/zij moet tekenen. Je kunt er nummers voor zetten zodat je 

kind weet bij welk patroon hij/zij moet beginnen. 

 

Aan de slag 

Leg een stukje verder dan waar je de patronen hebt getekend de 

verschillende kleuren stoepkrijt neer. Hier start je kind. Hij of zij 

rent naar het eerste patroon en kijkt welke kleuren er in het 

patroon voorkomen. Dan rent hij/zij terug naar de startplek 

waar de stoepkrijten liggen en pakt de juiste kleuren. Terug bij 

het eerste patroon maakt je kind het patroon af door de eerste 

vormen in de juiste volgorde te herhalen.  

 

Is het eerste patroon af? Dan is het tijd voor nummer 2. Ook 

daar kijkt je kind welke kleuren er nodig zijn, haalt de juiste 

kleuren stoepkrijt op en rent terug om het patroon af te maken. 

Zo maakt je kind alle vijf de patronen af. 
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Wat heb je nodig? 

 Stoepkrijt (allerlei 
verschillende kleuren 

 Patronenblad  

 
 
 
 
   

 
 

TIP  

Is het nog lastig om de 

kleuren te onthouden 

van het stoepkrijt dat 

gepakt moet worden? 

Dan kan je ook het 

stoepkrijt bij de 

patronen leggen en 

hoeft je kind ze niet op 

te halen. 

OOK LEUK 

Klaar? Dan kan je jouw 

kind uitdagen om een 

patroon te starten die jij 

kan afmaken. Zo maak 

je er een leuk spelletje 

van om samen te 

spelen. 



Patronenblad (teken na de vormen nog zes strepen om het patroon af te maken) 
 

 

 


