
DE KRIJTTIJD. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele miljoenen jaren geleden, tijdens de krijttijd, ontdekt Danny Dino in een afgelegen grot grote stukken 

wit krijt, gekleurd krijt, fijn krijt, dik krijt, ... Voorzichtig test hij wat voor toffe spelletjes hij hiermee kan 

spelen. Hij nodigt al zijn dinovrienden uit om mee te doen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Veel krijt in allerlei vormen en maten. Dik stoepkrijt, fijn bordkrijt, krijtspray, ... 

Speelgoedautootjes, fototoestel.  

SPEELIMPULSEN           

Al snel ontdekt Danny dat krijt strepen achterlaat op muren, asfalt, de speelplaats, ... 

 

- Timon T-rex gaat op de grond liggen in een grappige positie en Danny tekent zijn omtreklijnen. Daarna 

kleuren ze zijn silhouet in. Hij krijgt een bril en bretellen en ... Echte kleren op het silhouet maken het af. 

 

- De dino's tekenen ook allerlei voorwerpen op de grond, zoals een grote paraplu, een blokkentoren. Als ze op 

de grond gaan liggen en iemand neemt vanboven een foto lijkt het net alsof ze onder de paraplu of op de 

blokkentoren staan! 

 

- Ze halen er snel hun speelgoedautootjes bij en tekenen een heel raceparcours op de asfalt. Vroem Vroem... 

wie finisht er eerst? 

 

- Chloë Ceratops heeft plots een krijtje te pakken en pocht dat zij op de muur het hoogste streepje kan 

trekken. De andere dino's beweren dat zij hoger kunnen. Geef iedereen een krijtje en laat ze één voor één 

tegen de muur oplopen om zo hoog mogelijk een streep te trekken. 

 

- Opeens merkt Danny pijlen op op de vloer. Ze leiden misschien wel naar een schat? De pijlen tonen waar ze 

naartoe moeten en geven opdrachten. Twee keer springen, één keer ronddraaien, ... Onderweg komen ze een 

doolhof tegen dat op de grond getekend staat. Wie vindt de uitgang? Een schietschijf met punten kan alleen 

omzeild worden door keitjes naar de ringen te gooien. Enkel bij 10 punten mag je verder. Daarna nog een 

spelletje hinkelen en de schat ligt binnen handbereik. 

 

- Timon houdt per ongeluk een krijtje iets te hard vast en ontdekt dat hij het kan verbrokkelen. Snel smeert hij 

heel zijn hand vol met krijtpoeder. Hij loopt naar Danny en doet alsof hij hoest! De andere dino's vinden het 

mopje hilarisch en testen het zelf ook uit. 

BEGELEIDERSTIPS  

Deze spelletjes zijn zeer geschikt voor kleuters. Laat ze volledig mee opgaan in de dino-fantasie en test samen 

wat krijt allemaal kan! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

