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HOOFDSTUK 2: Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen 
 
Suggestie 5: constructiespelen 
 
Kinderen bouwen graag. Ontwikkelingsdoelen uit het domein wiskundige initiatie krijgen hier 
kansen zoals “3.1  De kleuters kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, 
boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, 
binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken.”  
 
Laat de kleuters het bouwen en construeren ook eens virtueel doen. ICT biedt een snel en 
flexibel medium voor allerlei constructiewerk. De gewone bouwstenen moeten echter niet 
weggeborgen worden. Ze kunnen zelfs dienen om de bouwactiviteiten op de computer voor te 
bereiden op een concreet niveau. 
 
Bovendien bieden ICT onderbouwde activiteiten goede kansen tot differentiatie en 
remediëring. 
 

freeware ‘Off the Tracks’ 
 

freeware 'Freecolor' 

 

 
 
 

 
 

 
 

‘Off the Tracks’ gaat over spoorlijnen bouwen; 
verschillende scenario’s zijn mogelijk: met 
heuvels en rivieren of zonder. Als de spoorlijn er 
ligt vertrekt de trein. 

In 'Freecolor' bouwen de kinderen een 
scène op in een decor (circus, school, 
kamer,...). De kleuren van omgeving en 
figuren kunnen ze veranderen. 
 

 



 
freeware ‘Workshop’ 

 
freeware ‘Les châteaux’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

De workshop van Sammy is een werkbank waar 
de kleuter allerlei constructies kan in elkaar 
zetten. Inkleuren van het werk kan ook. Bij elke 
goede constructie krijgt hij er nog een leuke 
animatie bovenop. 

In ‘Les châteaux’ wordt verwacht dat de 
kinderen het spiegelbeeld construeren van 
een kasteel maar gewoon nabouwen vinden 
ze ook al leuk 
 

 
 

freeware ‘Les boules symétriques’ freeware ‘Les poissons’ 

 
 

 
 

Bij ‘Les boules symétriques’ moeten de 
leerlingen een symmetrisch beeld naleggen van 
enkele gekleurde bollen. 

‘Les poissons’ vraagt het herbouwen in 
spiegelbeeld van de andere helft van een 
vis-puzzel 

 



freeware 'Sand Castle Builder Game' 
 

freeware ‘Mosaic’ 
 

 

 
 
 

 

 
 

De kinderen krijgen alle elementen aangereikt om 
zelf zandkastelen te bouwen. 

‘Mosaic’ is een virtuele bouwdoos die 
werkt onder DOS. De activiteit is dezelfde 
als de steekmozaïek met parels. 

 
Het zandkasteelprogramma. levert in de klas mooie resultaten op. Na een mooi zandkasteel in 
de zandbak gemaakt te hebben, mogen de kleuters dit eens proberen na te bouwen op de 
computer. In dit spel zitten allerlei vormen en figuren gerangschikt van groot naar klein die de 
kleuters kunnen gebruiken om hun constructies te maken (torens, kantelen, poorten, ramen). 
Dit blijkt geen gemakkelijke opdracht maar door middel van communicatie onderling worden 
er toch dikwijls mooie constructies gebouwd. De activiteit biedt ook goede 
observatiemogelijkheden: sommige kleuters klikken maar wat onderdelen aan zonder na te 
denken wat ze ermee kunnen bouwen, anderen daarentegen werken gericht. De verschillen in 
aanpakgedrag vallen heel sterk op. Deze observatie kan de gespreksstof bieden voor een 
leergesprek of waardevolle elementen aanreiken voor de begeleiding van de kinderen. 
 
Naast de vermelde suggesties zijn er ook heel wat online constructie activiteiten beschikbaar. 
Deze houden meestal de vinger op de pols van de actualiteit en presenteren activiteiten met tv 
figuren.. Een mooi voorbeeld is de site van Bob de bouwer 
http://www.hitentertainment.com/bobthebuilder/nl/. 
 
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. 
 


