
 
ICT springplank voor de kleuterklas  
HOOFDSTUK 1: een digitaal tekenprogramma didactisch-creatief benutten. 
 
Suggestie 4: raadselfilmpjes en tekendictees met een online-tekenprogramma. 
 

online activiteit ‘Imagination Cubed’ 

 

 

 
 
Wie over een internetverbinding beschikt kan gebruik maken van een online-
tekenprogramma. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Imagination cubed’. De toepassing staat op 
de website van ‘General Electric’ http://www.geimaginationcubed.com/LaunchPage  
 
De kinderen kunnen in een overzichtelijke en toch aantrekkelijke omgeving allerlei 
tekeningen produceren en die als filmpje laten afspelen. Het is ook mogelijk dit samen met 
iemand anders te doen. 
 
 
 
Bij raadselfilmpjes verschijnt op het scherm geleidelijk aan een beeld van een voorwerp dat 
de kinderen samen raden. Je vindt vijf voorbeelden op 
http://users.belgacom.net/raadsel.filmpjes/ . Ze zijn gemaakt met het online tekenprogramma 
‘Imagination cubed’. 
 



 
Samen met de klas raden en ontdekken welke figuur geleidelijk aan op het scherm verschijnt, 
is een denkoefening waarbij de kinderen proberen zich op basis van deelinformatie een geheel 
voor te stellen. Deze oefening kan uiteraard individueel, per duo, met een coach of samen in 
groep gebeuren. 
 
Een andere toepassing van het programma is het gebruik ervan bij tekendictees. Een 
tekendictee is een luisteropdracht. De leerkracht dicteert een reeks opdrachten. De kleuters 
krijgen dan voldoende tijd om de juiste handelingen uit te voeren. Zeer geconcentreerd 
luisteren, deze informatie tijdelijk in het geheugen opslaan en een verbale instructie correct 
omzetten in een handeling zijn basiselementen bij deze activiteit.Een voorbeeldopdracht:  

• Teken een boom met kale takken. 
• Aan de takken teken je gele, groene, rode bladeren. 
• Naast de boom teken je een rode paddestoel met witte stippen. 
• Bovenaan teken je een zon en 2 wolken. 

 

 
 
 
Een tekendictee biedt onbeperkt veel mogelijkheden. In onderstaand voorbeeld rond het 
thema de herfst komen kleur, grootte, hoeveelheden, begrippen van rangorde aan bod. De 
instructie luidt: 



• Je vertrekt van een leeg tekenblad. 
• Luister goed. We tekenen met een kleurpotlood (tool kiezen) en nemen als kleur bruin. 
• We tekenen drie bomen naast elkaar van groot naar klein. 
• In de eerste boom hangen 5 gele herfstblaadjes (kiezen dus kleur geel). 
• In de middelste boom hangen 3 rode herfstblaadjes (kiezen dus rode kleur). 
• In de laatste boom hangen 2 groene herfstblaadjes (kiezen groen). 
• Tussen de eerste en de tweede boom zit een konijn. We nemen terug de bruine kleur. 
• Op de grond liggen veel kastanjes. 

 
Voorbeelden van tekendictees met de tekenprogramma’s ‘Paint’, ‘Tux Paint’ of ‘Imagination 
cubed’ zijn te vinden op  http://users.skynet.be/college.ronse/tekendictees.htm  
 

 
 
Andere voorbeelden van tekendictees kunnen als .exe-bestand gedownload worden vanop de 
Klascement-site en probleemloos op je computer geïnstalleerd worden. Er zijn dictees 
beschikbaar rond Halloween en de herfst. Er is ook een dictee rechtsreeks te downloaden via 
http://62.166.140.66/gullegem/tekendictee/kerstman.exe. 
 
Voorwaarde om deze opdracht uit te voeren op een computer is dat de kleuters eerst de 
verschillende functies bij dit programma kennen, nl. een dikke lijn kies je voor dik potlood, 
dunne lijn voor dun potlood, verschillende kleuren kunnen aanklikken,…. 
 

.  
 

Een bijzondere uitdaging bij tekendictees met de computer is het feit dat het niet zo makkelijk  
is voor de kleuters de ruimte juist in te schatten. Verwacht niet onmiddellijk feilloze 
resultaten. Eerst een paar keer vrij met dit programma laten experimenteren is een vereiste om 
tot een goed resultaat te komen bij het tekendictee. 



 
Eenmaal de kleuters goed overweg kunnen met de activiteit van ICT-ondersteunde 
tekendictees stellen we positieve effecten op hun zelfbeeld en zelfwaardegevoel vast. Ze 
creëren een eigen ontwerp en zijn apetrots op hun werk.  
 
Het resultaat wordt best uitgeprint en weer aan de groep voorgelegd voor een bespreking. 
Genieten van het mooie resultaat en horen hoe het tot stand kwam, vormen hier 
sleutelmomenten. Op die manier kan men kinderen ook leren hoe men het werk van anderen 
kan respecteren en waarderen. 
 
Als men een tekendictee uitprint, kan het ook meegegeven worden naar huis. Dan ontdekken 
ook de ouders wat hun kind op school al spelend leert op de computer.  
 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


