
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefening geometrische vormen 
 

De levensbloem 
 
Wat heb je nodig 

o A3 Papier 
o Passer 
o Geodriehoek  
o Potlood 
o Gum 

 
Leg al je spullen klaar op een tafel. Zorg dat je de ruimte hebt. 
Ga rustig zitten, schuif je stoel aan en plaats je voeten op de grond.  
Adem een paar keer diep door en ontspan je schouders. 
 
De oefening 
Je gaat een geometrische vorm tekenen aan de hand van enkele stappen. Je mag er 
altijd voor kiezen om een lijn uit te gummen of tussentijds een pauze te nemen. 
 

1. Teken een klein kruis in het midden van het papier. 
2. Meet met de passer 3 cm af en zet deze vast. 
3. Teken met de passer een cirkel vanuit het middelpunt. 
4. Zet de passer op het punt waar de verticale lijn aan de bovenkant van de 

cirkel raakt en draai een cirkel. 
5. Zet de passer op het punt waar beide cirkels elkaar raken en draai een cirkel.  
6. Ga hier mee door totdat je 6 cirkels rondom de eerste hebt getekend. Je kan 

zien dat je klaar bent doordat in het midden een bloem is ontstaan. 
7. Deze cirkels hebben aan de bovenkant 6 punten waar ze elkaar overlappen. 

Markeer deze met een potlood en zet hier op alle punten een cirkel omheen. 
8. Ook hier raken de cirkels elkaar aan de buitenkant op zes punten. Markeer 

deze met een potlood en zet hier op alle punten een cirkel omheen. 
 

Wil je onderzoeken wat je vanuit deze figuur nog meer kan doen? 
Dan kan je verschillende variaties uitproberen: 

➢ Zet je passer in het midden van het papier en op het buitenste punt van de 
buitenstecirkel. Gum de figuren buiten de cirkel uit. 

➢ Aan de buitenkant raken de cirkels elkaar op 12 punten. Markeer deze met 
een potlood en zet hier op alle punten een cirkel omheen. 

➢ Herhaal de laatste figuur. Zet je passer in het midden van het papier en op de 
buitenste punten waar de cirkels elkaar raken. Gum de figuren buiten de cirkel 
uit. 
 


