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Pictionary met boektitels

Waarschijnlijk weten de meeste kinderen wel wat pictionary is: je tekent iets, en de anderen moeten 
raden wat je tekent. In deze versie van pictionary tekenen de kinderen boektitels. 

Voorbereiding 
•  Knip de strookjes met boektitels los van het kopieerblad en leg ze op een stapeltje of doe ze in een 

grabbelton.
•  Voeg zelf titels toe van boeken die populair zijn in de groep. 

Werkwijze 
• Verdeel de groep in teams.
•  Om de beurt tekent iemand van een team een titel en de rest van het team probeert de titel te 

raden. De rest van de groep kijkt toe.
• Laat een klok meelopen. Na drie minuten is het volgende team aan de beurt. 
• Het team dat de meeste titels weet te raden, wint.
• Geef de kinderen tekentips:
 o  Teken snel. Gebruik simpele, herkenbare vormen. Verspil geen tijd aan mooie, gedetailleerde 

tekeningen. 
 o  Teken slim. Je kunt ook iets tekenen wat niet precies in de titel staat, maar wat je teamgenoten 

welk helpt om de titel te raden. Bij ‘Hoe overleef ik de brugklas?’ kun je er bijvoorbeeld een brug 
bij tekenen.

 o Duurt het raden te lang? Begin dan een nieuwe tekening. 
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groep 4

Koen Kampioen krijgt een 
hond

Sofie en het ijsbeertje Vos en Haas

Dolfje Weerwolfje De Effies gaan op kamp Floor regelt een feestje

De boze heks Pluk van de Petteflet Stinkie en Brinks, Mijn 
hamster is een superster

Op je kop in de prullenbak Pippi Langkous Superjuffie op safari

groep 5-6

Mees Kees op de kast Stijn, uitvinder De waanzinnige boomhut van 
13 verdiepingen

Het dagboek van Nurdius 
Maximus

De vier van Westwijk - De 
sporen van de klauw

Dummie de Mummie en de 
dans van de cobra

Joe Biljoen Dolfje weerwolfje - Zilvertand Het leven van een loser, een 
hondenleven

Matilda Spekkie en Sproet en de 
verdwenen kaketoe

Sjakie en de chocoladefabriek

groep 7-8

Oorlogswinter Briefgeheim Hoe overleef ik de brugklas?

De brief voor de koning De regels van drie Mijn bijzonder rare week met 
Tess

Koning van Katoren Harry Potter en de vuurbeker De grijze jager, De ruïnes van 
Gorlan

Spinder Hotel De grote L De Zevensprong
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