
 

31 DAGEN CHALLENGE ‘SPELEN MET BLOKKEN' MEERVOORKINDEREN.NL 

 

31 dagen (Januari) Challenge ‘Spelen met Blokken’  
 

De kinderen zijn weer thuis tijdens de 2de lockdown door Corona. Soms is het een hele klus om school 

en werk te combineren, maar dat komt vanzelf goed. Ook hier kunnen de kinderen zich wel eens 

vervelen, dus daarom heb ik een leuke 31 dagen Challenge voor de maand Januari verzonnen. Doen 

jullie ook mee?  

 

1. Bouw een huis van blokken 

2. Maak een knikkerbaan van blokken 

3. Blokken en Klei 

4. Maak een dierentuin van blokken 

5. Maak een grote toren van blokken 

 

6. Maak een patroon met kleuren 

7. Blokken en een Spiegel  

8. Maak een figuur na 

9. Bouw een kasteel van blokken 

10. Maak een dino met blokken 

 

11. Maak een vogel met blokken 

12. Bouw een brug van blokken 

13. Maak een bloem van blokken 

14. Schrijf je naam met blokken 

15. Bouw een piramide van blokken 

 

16. Nabouwen 

17. Sorteren op Kleur 

18. Tellen  (Rekenen) met blokken  

19. Samen bouwen, Bouw jij wat ik zeg  

20. Sudoku met blokken 

 

21. Wat is er weg? 

22. Vormen volgen met blokken  

23. Sorteren op vorm 

24. Blokken en ijslollystokjes 

25. Ruimtelijke oriëntatie met blokken 

 

26. Maak een patroon met vormen van blokken 2.0 

27. Maak een poppetje (jongen/meisje) van blokken 

28. Bouw een labyrint van blokken 

29. Maak cijfers van blokken 

30. Maak een Regenboog van blokken 

31. Bedenk zelf iets leuks! 
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Elke dag in Januari delen wij onze eigen creaties in de facebook groep ‘Meer voor Kinderen & 

Vrienden’. Deel jij ook je creaties op onze Facebook Groep ‘Meer voor Kinderen & Vrienden’? 

(uiteraard mag je je creaties ook altijd delen op Facebook en Instagram) 

Voor degene die minimaal 20 dagen mee doen geven we een cadeaubon t.w.v. € 5,-* vrij te besteden 

op onze website www.meervoorkinderen.nl.  
(* 1 jaar geldig en te besteden bij bestellingen vanaf € 30,-) 

 

Wij hebben er weer zin in! Jullie ook! 

Meervoorkinderen.nl 
 
Psst. Heb je wat extra uitleg nodig bij sommige opdrachten? Op de volgende pagina staat een 
beschrijving en/of voorbeelden. 

 

 

  

http://www.meervoorkinderen.nl/
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Uitleg opdrachten:  
 

3. Blokken en Klei; Ontdek de vele mogelijkheden en creaties wanneer je blokken met klei 

combineert. 

 

6. Maak een patroon met kleuren; bijv. 1 blokje rood, 1 blokje groen, 1 blokje blauw en etc. 

7. Blokken en een Spiegel; Leg een spiegel op de grond of op tafel en maak leuke creaties boven op 

de spiegel.  

8. Maak een figuur na; Wat vind je zelf leuk? Een raket, een cadeau of … 

 

 

16. Nabouwen; Ga tegenover elkaar zitten en bouw de ander na. Je spiegelt als het ware de ander. 

17. Sorteren op Kleur; alle rode blokken bij rode blokken, blauwe blokken bij blauwe blokken, etc 

18. Tellen  (Rekenen) met blokken; maak leuke sommen. Hoeveel zijn 3 blokken plus 2 blokken 

samen?  

19. Samen bouwen, Bouw jij wat ik zeg?; Zorg dat je elkaar niet ziet, 1 vertelt waar het blokje moet 

komen te staan. Bekijk uiteindelijk of de creaties met elkaar overeenkomen.  

20. Sudoku met blokken; Houdt het makkelijk met 4 verschillende vormen. Op internet zijn veel 

kindersudoku’s te vinden. Hierbij alvast 1 om mee te beginnen. (zie figuur 1a en figuur 1b) 

 

21. Wat is er weg?; Gebruik een zak of theedoek. Bekijk samen welke blokken je gebruikt. Iedereen 

doet zijn ogen dicht en iemand haalt 1 blokje eruit. De andere mogen gaan raden. 

22. Vormen volgen met blokken; Maak een vorm op een papier, laat kinderen blokken op de lijn 

leggen. 

23. Sorteren op vorm; vierkanten bij vierkanten, driehoeken bij driehoeken, etc.  

24. Blokken en ijslollystokjes; Bouw nieuwe creaties en ontdek de vele mogelijkheden. 

25. Ruimtelijk inzicht met blokken; Op internet heb je veel leuke opdrachten hiervan, maar hier 

alvast een aantal simpele opdrachten om mee te starten. (zie figuur 2) 

 

26. Maak een patroon met vormen van blokken 2.0; Leg een patroon met juist de vormen en leg ze 

dit keer niet in een net rijtje naast elkaar. 
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Bijlage: 

 

Figuur 1a: Sudoku Opdracht 

    

    

    

    

 

Figuur 1b: Sudoku Antwoord 

    

    

    

    

 

Figuur 2:
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