
OUTDOOR DAGRITMEWIJZER 

 

Speelt jouw kind het liefst de hele dag buiten, maar heeft het  

ook behoefte aan enige structuur en dagritme?  

Dan kan deze outdoor dagritmewijzer dé uitkomst bieden!  

Maar bovenal is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om zo samen  

jouw eigen outdoor klok te maken… 

Duur:  anderhalve dag 

Nodig: stokje,  keien (of houtschijfjes, bakstenen, etc etc),  

verf, kwasten of watervaste stift 

Vaardigheden: creativiteit (zowel praktisch als denkvermogen),  cognitie,   

precisie,  samenwerking / overleg, doorzettingsvermogen  

 

Wat is een zonnewijzer? 

Een outdoor klok klinkt natuurlijk heel hip, maar eigenlijk bestaat het al eeuwen  

lang en heet het een zonnewijzer. Het is dan ook één van de eerste klokken.  

Omdat er nog geen stroom was gebruikte men de zon en de schaduw van  

een stokje om te bepalen hoe laat het ongeveer was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

 

Het leukste resultaat behaal je met vuistgrootte keien. De keien 

moeten niet té  klein zijn, aangezien je er wel iets op moet kunnen 

schilderen/tekenen. Op marktplaats staan regelmatig advertenties 

van mensen die de sierkeien bij hun vijver gratis wegdoen… 

Maar je kunt ook houten schijfjes gebruiken, of bakstenen, 

bouwblokken, koffiekopjes, etc  Je kunt natuurlijk ook nog op 

papieren kaartjes jouw dagrimteplaatjes maken en deze lamineren 

en met een lange saté prikker in het gras steken.  

 

Idealiter gebruik je acrylverf, deze is namelijk waterbestendig. 

Nadeel is dat je deze niet uit de kleren krijgt, dus leg dit goed uit 

en gebruik een schort.  

Het schilderen van plaatjes valt, zeker voor kleine kinderen vaak 

tegen. Je kunt er ook voor kiezen een gekleurd vlak op de steen te 

schilderen, deze te laten drogen en vervolgens met watervaste 

stiften de plaatjes hierop te tekenen.  

 

Als laatste heb je een stok nodig die de schaduw  

gaat projecteren op de zonnewijzer.  

Gebruik hiervoor een lange dunne stok,  

bijvoorbeeld een bamboestok.  

Een dunne bezemsteel, of tak kan ook. 

 

Voorbereiding / planning 

Om deze outdoor klok te maken heb je  

anderhalve dag nodig. 

Als volwassene zul je de kinderen moeten helpen, 

houd hier rekening mee en zorg dat  

je beschikbaar bent om te helpen. 

Dag 1, middag:  bedenk plaatjes en schilder de 

stenen en laat deze drogen. 

Maak ook stenen met ‘gewoon’ de getallen van 

de uren, deze kunnen als basis dienen. 

 

Dag 2: Zet de stok in de grond en leg ieder uur 

een steen op de plek waar de schaduw van de 

stok wijst, deze schaduw werkt namelijk als de 

wijzer van de klok. 

Toepassing 

In mijn voorbeeld gebruik ik dit principe voor een 

weergave van het dagritme. Maar je kunt 

natuurlijk ook alleen een klok maken, of de klok 

gebruiken om het tijdstip van één moment / 

activiteit aan te geven i.p.v. een volledige 

planning. 
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Aan de slag 

Dag 1 middag  

Bedenk wat jij zoal op een dag doet en bedenk hier een 

simpel plaatje voor. Op internet vind je veel voorbeelden 

als je zoekt op dagritme. Oefen deze vast eens op een 

papiertje… Uiteindelijk gaat het erom dat het kind begrijpt 

waar een afbeelding voor staat, dus volg ook zijn of haar 

logica. 

Maak stenen voor je basis dagritme (eet momenten, tijd 

voor schoolwerk, verzorging huisdieren, etc)  en voor 

momenten van vrije tijd.  

Maak voor de vrije tijd momenten een mix van algemene 

plaatjes (zoals buiten spelen, binnen spelen, uitstapje, op 

je kamer spelen, etc) en specifieke plaatjes (knutselen, 

speeltuintje, voetballen, lego, spelletje, computer, etc).  

Je hoeft immers niet altijd precies te plannen wat je gaat 

doen, grote lijnen (de algemene plaatjes) zijn vaak al 

voldoende. 

Maak ook stenen met de uren erop (1 tot 12), zodat je 

deze als basis kunt neerleggen wanneer je de zonnewijzer 

maakt. 

Laat de stenen goed drogen!  Bespuit ze daarna eventueel 

ook nog met blanke lak, dan blijven ze langer mooi… 

 

Zoek als laatste vast een geschikte stok die je kunt gaan 

gebruiken om in de grond te zetten. 

 

Dag 2:    hele dag 

Vandaag heb je de hele dag een taak;  je moet  ieder uur 

een steen op de juiste plek leggen.  

 

Maar begin met het ‘planten’ van de stok. Bedenk samen 

met jouw ouders even waar de zon schijnt en zorg dat je 

ruimte hebt aan de ‘noordzijde’ van de stok. 

 

Zet vervolgens ieder heel uur een alarm en leg ieder uur 

de steen met het juiste getal op de plek waar de schaduw 

van de stok op dat moment schijnt.  

Let op, niet alle stenen komen even ver van elkaar af te 

liggen…  Mocht je één keer een uur vergeten of overslaan, 

dan kun je wel die steen wel precies tussen twee andere 

stenen in leggen.  

 

Uiteindelijk heb je dan een complete klok, bij de 

verschillende uur-stenen kun je jouw dagritme-stenen 

gaan leggen en dan is jouw outdoor dagritmewijzer klaar!! 

 

 

Veel plezier! 
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