
j a n u a r i

Kleur van Marieke ten Berge

A L L E  K L E U R E N  V A N 
D E  R E G E N B O O G

V O O R B E R E I D I N G

Vul een kleurdoos of etui met potloden in de kleuren van de 

regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Stop 

de doos of etui samen met het boek Kleur in een rugzak.

I N T R O D U C T I E 

Vertel de kinderen dat je iets voor ze hebt meegenomen. 

Haal de kleurdoos of etui tevoorschijn. Bekijk de kleuren 

van de potloden samen. Merken de kinderen op dat dit de 

kleuren van de regenboog zijn? Kennen jullie een regen-

boog- of kleurenlied? Zing het samen.

Neem het boek Kleur erbij. Bekijk de platen samen en 

laat de kinderen vertellen wat ze zien. Ontdek samen het 

verhaal van de jongen. Stel enkele vragen over het verhaal:

– Wat doet de jongen aan het begin van het verhaal in 

zijn kamer?

– Wat doet de jongen in zijn rugzak?

– Waar gaat hij naartoe?

– Wat doet hij na schooltijd?

– Wat tekent hij het liefst?

– Wat krijgt hij van zijn vriend?

– Wat doet de jongen wanneer hij voor de eerste keer bij 

een eng, donker bos komt?

– Wat doet de jongen wanneer hij voor de tweede keer 

bij een eng, donker bos komt?

– Houd jij van kleuren en tekenen?

– Wat is jouw lievelingskleur?

Maak een thematafel en zet daar de kleurendoos of etui op. 

Als er meer spullen zijn in het lokaal of thuis in de kleuren 

van de regenboog, zet die er dan bij. Denk aan een houten 

regenboog, gekleurde stapelblokken of andere materialen 

met de regenboogkleuren erin. Geef ook het boek Kleur 

een plek op de thematafel.

A A N  D E  S L A G

Pak een kleurpotlood uit de kleurdoos of etui en doe de 

bijbehorende activiteit. Verf na de activiteit een boog op 

het raam in de kleur die tijdens de activiteit centraal stond, 

eerst rood, vervolgens oranje, geel, groen, blauw en ten 

slotte paars. Zo ontstaat stap voor stap de regenboog.

R O O D

De jongen rijdt met zijn rode fiets naar school.

Kijk in het boek Kleur wat er allemaal rood is en pak het 

rode kleurpotlood uit de kleurdoos of etui.

Zorg voor rode voorwerpen om iets in te mikken – 

zoals rugzakken, manden, emmers of tassen – en kleine, 

rode voorwerpen om mee te gooien, zoals proppen papier, 

clownsneuzen, ballen of pittenzakken. Zet de voorwerpen 

waarin je iets kunt mikken neer en trek of leg op enige af-

stand daarvan een rode lijn op de vloer. Leg het materiaal 

om mee te gooien bij de lijn. Om de beurt proberen de 

kinderen iets roods in de rode rugzak, mand, emmer of tas 

te mikken. 

Houd met een rood kleurpotlood de scores bij. Elk 

voorwerp dat raak gemikt is, levert een punt op.

V A R I A T I E :  zet de voorwerpen waarin gemikt wordt op 

verschillende afstanden van de lijn. Hang op elk voorwerp 

een cijferkaart die aangeeft hoeveel punten je verdient als 

je daarin gooit. De voorwerpen die verder weg staan, leve-

ren meer punten op.

O R A N J E

De jongen rijdt naar zijn vriend die een oranje rugzak heeft.

Zoek in het boek Kleur naar de oranje rugzak van de 

vriend van de jongen. Vraag wat hij in zijn rugzak doet (een 

kleurdoos). Kijk verder in het boek naar de kleurdoos van 

de vriend. Zit er een oranje kleurpotlood in?

Pak het oranje kleurpotlood uit de kleurdoos of etui. 

Ga op zoek naar een oranje rugzak of maak van een kleed 

of doek een knapzak. Ga ermee naar de supermarkt. Ver-

zamel met de kinderen oranje etenswaren voor een oranje 

pauzemoment. Denk aan: wortels, mandarijnen, sinaas-

appelsap, donuts, pompoen, meloen, snoeptomaatjes en 

papri kaatjes.

Dek een tafel met zo veel mogelijk oranje accessoires 

zoals een oranje kleed, servies, servetten, schalen. Verdeel 

de etenswaren. Geef elk kind een oranje kleurpotlood en 

een wit vel A4-papier dat ze als een placemat onder hun 

bord schuiven. Houd een gezellig pauzemoment. De kin-

deren genieten van het lekkers en kleuren ondertussen op 

hun placemat.

T I P !  De activiteit kan ook gedaan worden met oranje 

kunststof etenswaren in een speelhoek en een kleine tafel.

G E E L

De jongen zit op school en droomt weg bij zijn regenwerk. De 

cijfers veranderen in vrolijke figuren.

Pak het gele kleurpotlood uit de kleurdoos of etui. To-

ver het gele kleurpotlood samen om tot een geel stoepkrijt.

Ga naar buiten en geef de kinderen in tweetallen een 

geel stoepkrijt. Laat ze een hinkelpad tekenen en in elk 

vak van het hinkelpad een cijfer schrijven, minimaal van 

één tot zes. De kinderen hinkelen over hun zelfgemaakte 

hinkelpad. Geef elk tweetal een rood pittenzakje. Het kind 

dat aan de beurt is om te hinkelen mikt het pittenzakje op 

een van de gele cijfers. Hij hinkelt en slaat het vak met het 

pittenzakje over.

V A R I A T I E :  geef elk kind een vel A4-papier en een geel 

kleurpotlood. Laat ze een hinkelpad tekenen waar ze met 

de vingers overheen kunnen springen. Als het pad klaar 

is, springen ze afwisselend met hun wijsvinger en wijs- en 

middelvinger over het hinkelpad. Laat ze als uitdaging an-

dere vingers gebruiken wanneer ze over het pad hinkelen.

G R O E N

De papegaaiduiker vliegt met een groen kleurpotlood in zijn 

bek achter de jongen aan.

Bekijk samen de papegaaiduiker in het boek Kleur en 

volg de groene lijnen. Pak het groene kleurpotlood en 

knoop het vast aan het uiteinde van een bol groene wol. 

Neem het potlood met de bol wol in je hand en noem iets 

wat groen is. Gooi de bol wol naar een van de kinderen 

en zorg ervoor dat je het uiteinde met potlood goed vast-

houdt. Daarna mag het kind iets noemen wat groen is. Met 

zijn ene hand houdt hij de draad vast en met zijn andere 

hand gooit hij de bol wol naar een volgend kind. Ga zo ver-

der. Er ontstaat een groene wirwar van draden.

T I P !  Knip de groene draad in stukken en laat ieder kind 

met een stukje draad vingerhaken.

B L A U W

De jongen tekent het liefst papegaaiduikers met een rood-

blauw-gele snavel.

Kijk in het begin van het boek welke kleuren de jongen 

in zijn kleurdoos heeft. Vraag welke kleuren hij nodig heeft 

voor de snavel van de papegaaiduiker. Haal het blauwe 

kleurpotlood uit de kleurdoos of de etui.

Neem wascokrijtjes in de kleuren zwart, rood, blauw en 

geel. Geef de kinderen de opdracht een papegaaiduiker te 

tekenen op een vel wit A4-papier. Ze tekenen een zwart lijf 

en een kleurige snavel. Met blauwe waterverf vullen ze de 

achtergrond.

PA A R S

Met zijn nieuwe kleurpotloden tekent de jongen de mooiste 

vogels.

Kijk in het boek Kleur naar de vogels en ga op zoek naar 

de paarse exemplaren. Pak het paarse kleurpotlood en 

teken een vogel op een vel papier en knip die uit. Vraag de 

kinderen om te rijmen op het woord ‘paars’. Laat de vogel 

vervolgens naar een (paars) voorwerp in het lokaal of huis 

vliegen. Het voorwerp waar de vogel op landt, is het woord 

waar de kinderen op gaan rijmen. Laat de vogel op die ma-

nier van voorwerp naar voorwerp door de ruimte vliegen.

S U G G E S T I E S :  bes, kleurpotlood, trui, boek, bloem, 

vaas, tas, papier.

A L L E  K L E U R E N  V A N  D E  R E G E N B O O G

De jongen komt bij een eng, donker bos. Alles is grijs en grauw.

Alle kleuren van de regenboog zijn uit de kleurdoos 

gehaald. Neem ze er nog eens bij.

Kijk samen in het boek Kleur wanneer de jongen bij 

het donkere bos komt. Hij is bang. Wat doet hij om het bos 

minder eng te maken? Laat elk kind een kleur van de regen-

boog kiezen en een monster in die kleur tekenen of  

knutselen. De kinderen kunnen met kleurpotlood werken, 

wasco, gekleurd papier, verf en/of stiften. Laat ze de ge-

tekende monsters uitknippen. Kijk naar de kalenderplaat 

waarop de jongen het bos tot een lichte, kleurige plek heeft 

gemaakt. Bedenk samen welke plekken in het lokaal of 

thuis spannend of donker zijn. Hang de vrolijke, kleurige 

monsters daar op.

s p e l s u g g e s t i e s  d o o r  k a r i n  b l a n k e r t  e n  a n k e  v a n  b o x m e e r

Een jongen doet niets liever dan tekenen – zijn grauwe leven 

vult zich door de tekeningen die hij maakt. Zelfs de cijfers van 

zijn schoolwerk veranderen in de vrolijkste figuurtjes. Als hij 

een grote doos met kleurpotloden krijgt, worden zijn hoofd en 

de hele wereld met kleur gevuld. 
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en kom meer te weten 

over dit boek
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