
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bron: kindkracht.nl 

Misschien heb je blokken in huis, daar kan je veel mee doen. Je 

kunt er heerlijk mee spelen. Doe jij dat graag? Weet je wat je 

nog meer met (Duplo) blokken kan doen? 

  

 

  

  

  

 

 

     

 

     
 

 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

           

  

Toren bouwen 
 Maak per kleur of grootte een toren 

 Begin met de kleinste 

 Lukt het zonder omvallen? 

 Maak de toren hoog, breed of vierkant e.d. 

 Doe een wedstrijd waarbij je om de beurt een 

blokje mag doen 

 Bouw verschillende torens tegelijk 

 Benoem steeds de kleur die je pakt 

 Welke kleur is het eerste klaar? 

 

 

(Duplo) Blokken 
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Materialen 

Sorteren van de  

blokken 

 

(Duplo)Blokken 

 Welke verschillende basisblokken zijn er? 

 Leg de blokken op kleur en/of grootte neer 
 Zijn ze vierkant, lang of groot? 

 Misschien kan je ze in verschillen de bakken 
doen 

 Waar zijn de meeste blokken van? 

 Benoem de volgorde daarna, meer of minder? 
 Tel de blokken, bakken of de verschillende 

kleuren 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokkenpuzzel 

maken 

 Sorteer enkele soorten blokken op kleur en vorm 

 Trek de vorm na, door ze op het papier te leggen 

 Doe dat met potlood anders gaat de stift aan je 

blok zitten(!) 

 Wel blok moet waar? 

 Maak verschillende puzzels, leg veel blokken neer 

en puzzelen maar 

 Wie is het eerste klaar? 

 

 

Duplo spelletjes 
Toveren 

Pak van elke soort een duploblok. Begin met een 

paar blokken. Leg ze neer en benoem ze ook. Leg 

er een doek overheen. 

Zweef met je vinger boven de doek en zeg: 

“Hocus Pocus Pilatus Pas, ik wou dat er één weg 

was “, pak de doek op (met stiekem een blok). 

Welke is er weg? Vul aan met meer blokken. 

Tover om de beurt. 

Wie wint het? 

Kies blokken waar er veel van zijn. Van elke kleur 

stop je evenveel blokken in een tas of doek. 

Laat elke deelnemer een kleur uitzoeken en leg 

een extra kleur in het midden. Pak om de beurt, 
ongezien, een blok. Is het je eigen kleur, dan 

bouw je hem op de vorige. 
 

Is het de kleur van een ander dan gaat hij terug 
in de tas of doek. 

 

Is het de kleur van het blok in het midden, dan 
gaat hij daarop. Welke toren is het eerste klaar? 

 


