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... Pasen ... kleuren groep 1-2

Bianca Oldenbeuving

Bianca Oldenbeuving is leerkracht 

van een groep 1-2 en specialist 

hoogbegaafdheid. Daarnaast is 

ze eigenaar van de website 

jufbianca.nl, waar ze leerkrachten 

inspireert het beste uit kinderen 

te halen, op een manier die bij 

kleuters past.

Voorbereiding
Voor de verhaallijn van het project hebt u een 
handpop van een paashaas nodig. In de uitbrei-
ding op praxisbulletin.nl vindt u een poppenkast-
verhaal, dat u na een aantal dagen in het project 
kunt opvoeren. Zet voor de voorstelling eventu-
eel wat potjes met verf klaar, met kleine kwasten 
erin. De paashaas gaat hiermee schilderen, maar 
komt er al snel achter dat hij de kleuren niet 
meer goed kent. U kunt de paashaas ook buiten 
de poppenkast gebruiken op verschillende 
momenten in het project.

Stel elke dag een andere kleur centraal bij de 
kinderen. Ze mogen op de rode dag rode kleren 
aan naar school, enzovoort. Het is handig ouders 
hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Maak 
voor uzelf een planning van de activiteiten, zodat 
u weet op welke dag welke kleur aan de beurt is.

Inleiding
Op de eerste dag van het project zit de paashaas 
in de klas wanneer de kinderen op school komen. 
Zijn potjes verf staan bij hem, en er liggen wat 
eieren bij. Als de kinderen in de kring zitten, 
legt de paashaas uit dat hij het druk heeft met 
eieren verven. Hij pakt al kletsend een kwast met 
groene verf, en mompelt dat hij wat rode verf 
pakt. Hè? De kinderen zullen al snel doorhebben 
dat er iets niet klopt. De paashaas schrikt er 
ook van, wat is er aan de hand? Ook de andere 
kleuren haalt hij door elkaar!

Maakt u geen gebruik van een paashaas, laat dan 
bijvoorbeeld een brief bezorgen van een persoon 
die eenzelfde probleem heeft. Hij of zij kent de 
kleuren niet meer, en dat is heel erg! De vraag 
aan de kinderen is of zij willen helpen. Bespreek 
samen met de kinderen dat ze elke dag een 

   De paashaas 
             is de 
         kleurenkluts 
                 kwijt

In dit project is de paashaas de kleurenkluts kwijt. Hierdoor haalt hij alle kleuren 

door elkaar. Dit is voor een paashaas natuurlijk verschrikkelijk! De kinderen helpen 

de paashaas de kleuren te vinden en zien het dier terug in een poppenkastvoorstelling. 

Werkt u liever niet met een paashaas, dan kunt u ook een andere figuur kiezen, 

bijvoorbeeld een (kunst)schilder of de klassenpop.
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nieuwe kleur gaan bekijken. Op bijvoorbeeld de 
rode dag nemen de kinderen rode voorwerpen 
mee en doen ze rode kleren aan. Ze nemen rode 
dingen mee om te eten en te drinken.

Kleur van de dag
Begin het liefst met de primaire kleuren: rood, 
geel en blauw. Op de drie volgende dagen in het 
project, staat telkens een van deze drie kleuren 
centraal. Probeer zo veel mogelijk activiteiten 
hierop aan te passen en de kleur zo vaak mogelijk 
te benoemen. Noem ook samen met de kinderen 
voorwerpen op die deze kleur hebben. Rood ken-
nen de kinderen bijvoorbeeld van een tomaat, 
blauw van de zee en geel van de zon.

Introduceer daarna de secundaire kleuren: 
oranje, groen en paars. Ook deze kleuren krijgen 
elk een dag de aandacht. Dit is een goed moment 
om over het mengen van kleuren te praten. 
Vertel bijvoorbeeld dat u zo graag had willen 
vertellen over oranje, maar dat er alleen nog 
maar rode, gele en blauwe verf in het magazijn 

stond. Hoe moet u nu aan oranje verf komen? 
Als de kinderen niet zelf over mengen beginnen, 
doet u van alle kleuren verf wat op een bordje. 
Toevallig lopen rood en geel door elkaar. Laat 
de kinderen vooral zelf verf mengen en hiermee 
experimenteren.
Op de achtste dag, na de inleiding, de drie 
primaire en de drie secundaire kleuren, is roze 
nog aan de beurt. Deze kleur wordt gemaakt 
door rood te mengen met wit. U kunt ervoor 
kiezen om op deze dag ook de kleuren wit en 
zwart te bespreken. U hebt in ieder geval genoeg 
kleuren behandeld om op de laatste twee dagen 
te vertellen over de regenboog.
Ook de poppenkastvoorstelling vindt plaats 
nadat alle kleuren besproken zijn. U kunt het 
project vervolgens zo lang door laten lopen als u 
zelf wilt. Hieronder vindt u diverse suggesties om 
bezig te zijn met kleuren. U kunt dit combineren 
met de paashaas, maar ook na Pasen kunt u 
hiermee verder werken. Maak een keuze uit de 
activiteiten en zorg voor een planning waarbij zo 
veel mogelijk vakgebieden aan bod komen.
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Activiteiten
Hoeken
•	Geef	de	kinderen	een	plek	waar	ze	naar	harten-
 lust kunnen experimenteren met kleuren. Leg in 

deze ontdekhoek bijvoorbeeld verfstalen, ont-
wikkelingsmaterialen die met kleur te maken 
hebben, potjes gevuld met gekleurd water, 
gekleurd doorschijnend folie of papier en een 
zonnebril met gekleurde glazen. Er zijn ook 
boeken die gaan over kleuren. Meestal wordt er 
per bladzijde een kleur aangeboden, en staan 
er voorwerpen die deze kleur hebben. 
•	Natuurlijk	willen	de	kinderen	ook	echt	met	

kleuren aan de slag, daarvoor kunnen ze 
terecht in het 
atelier. Hier hebben 
ze de beschikking 
over verschillende 
kleuren verf, in 
bijvoorbeeld een 
eierdoos. Daarnaast 
mogen kwasten en 
stevig papier niet 
ontbreken. 
Zet er ook waterverf, 
stiften, potloden 
en verschillende 
soorten krijt neer. 
Kies ook eens voor 
gekleurd papier 

om op te werken. Primaire kleuren komen 
bijvoorbeeld heel mooi uit op zwart papier. 
Laat de kinderen actief kleuren mengen en zelf 
ontdekken welke nieuwe kleuren ze kunnen 
maken.

•	Het	kennen	van	de	kleurennamen	en	soorten	
 kleuren is een doel binnen de SLO-leerlijn van 

kunstzinnige oriëntatie, maar binnen het reke-
nen worden de kleuren ook vaak gebruikt. In 
de rekenhoek kunnen de kinderen oefenen 
met het ordenen van de kleuren van licht naar 
donker. Hiervoor kunt u verfstalen van één 
kleur gebruiken. Knip de stroken in stukjes en 
hussel ze door elkaar, de kinderen leggen de 
kleuren weer op de goede volgorde. Ook kun-
nen ze oefenen met groeperen, waarbij ze let-
ten op een of meerdere kenmerken. Alle rode 
voorwerpen komen bij elkaar te liggen, net als 
alle blauwe voorwerpen. Als er een voorwerp is 
waar beide kleuren in voorkomen, ligt er weer 
een mooi rekenprobleem te wachten!
•	Gebruik	de	lichttafel	in	uw	klas	of	maak	er	

eenvoudig een van een doorzichtige plastic 
bak en verlichting. Op de platte kant van de 
bak kunnen de kinderen experimenteren met 
verschillende voorwerpen. Geef bijvoorbeeld 
stukjes vliegerpapier of doorzichtige plastic 
materialen. Leg ook eens een vel gekleurd 
vliegerpapier of regenboogpapier op de platte 
kant, en strooi er zand of zout over. Wanneer 
de kinderen het zout met hun vinger aan de 
kant vegen, komt de kleur van het papier 
tevoorschijn.
•	 Voeg	ook	wat	kleur	toe	aan	de	bouwhoek.	Leg	

er gekleurde sjaals in, waarmee verschillende 
bouwwerken kunnen worden verbonden. Wist 
u dat u houten blokken eenvoudig kunt kleuren 
met ecoline? Gekleurde steentjes of glazen 
aquariumsteentjes doen het ook goed om de 
bouwwerken te verrijken.
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Regenboogkristal
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Proefjes
•	De	kinderen	zullen	versteld	staan	als	u	een	

regenboog tevoorschijn kunt toveren! U kunt 
een speciaal regenboogkristal aanschaffen dat 
u voor het raam hangt. Maar de regenboog is 
ook te zien in een cd, of bijvoorbeeld in een bel 
van zeepsop. Herkennen de kinderen de ver-
schillende kleuren in de regenboog?

Breking van het licht door de regenboogkristal

•	 Voor	het	volgende	proefje	hebt	u	witte	bloe-
men nodig, bijvoorbeeld anjers. Zet deze in 
een vaasje met water en een beetje kleurstof. 
Gebruik daarvoor ecoline of voedingskleurstof. 
Geef elke bloem een vaasje met een eigen kleur. 
Na een tijdje zullen ze de kleur van het water 
opnemen. Weten de kinderen hoe dit kan?
•	Met	melk	kunt	u	ook	een	mooi	proefje	doen.	
 Vul een bord met volle melk en voeg wat drup-

pels voedingskleurstof toe. Neem een watten-
staafje	en	doop	dat	in	afwasmiddel.	Vervolgens	
houdt	u	de	punt	van	het	wattenstaafje	in	de	
melk. De kleuren schieten naar de rand toe, 
doordat het afwasmiddel reageert op de vetten 
in de volle melk. Er staan filmpjes van dit expe-
riment op YouTube.
•	Neem	twee	glazen	en	vul	ze	met	water.	Geef	elk	

glas een eigen kleur, bijvoorbeeld rood en geel. 
U kunt hiervoor ecoline gebruiken. Neem een 
derde glas met alleen water en zet dit tussen de 
andere twee glazen in. Hang vanuit de gevulde 
glazen een papieren handdoekje of een stuk 
keukenpapier. De uiteinden komen in het mid-
delste glas te hangen. Uiteindelijk zal het water 
over het papier ‘lopen’ en in het middelste glas 
terechtkomen. Het rode en het gele water zul-
len samen oranje water vormen.

Pasen
•	Met	Pasen	mogen	de	kinderen	eieren	verven.	

U kunt voor een andere manier van versieren 
kiezen, bijvoorbeeld door de kinderen te laten 
tekenen met viltstift. Wat ook kan, is de eieren 
koken met bijvoorbeeld ui of rode kool, en zo de 
eieren een natuurlijke kleur geven. Met aanvul-
lende materialen, zoals stickers, veertjes en wie-
beloogjes, kunnen de kinderen een kunstwerkje 
van hun ei maken. De paashaas zal blij zijn met 
de hulp!
•	 In	plaats	van	echte	eieren,	kunnen	de	kinderen	
 ook op papier eieren versieren. Met wasco en 

ecoline ontstaan er mooie, kleurrijke eieren. 
Teken op een groot vel stevig papier een ei. 

 Laat de kinderen het ei met wasco versieren, 
bijvoorbeeld met schrijfpatronen. Als de versie-
ring klaar is, schilderen de kinderen het ei met 
ecoline. Daar waar wasco zit, komt geen ecoline, 
zodat de versieringen zichtbaar blijven. U kunt 
eventueel de ecoline wat verdunnen met water, 
om de kleuren helder te houden.

Taal
•	 Voer	een	gesprek	over	de	taal	van	kleuren.	
 Laat de kinderen een rood vouwblaadje zien en 

vraag waar ze aan denken. De rode kleur zegt 
‘stop’, dit wordt onder andere gebruikt voor 
het stoplicht. Het lieveheersbeestje heeft ook 
een rode, opvallende kleur om ‘stop’ te zeggen. 
Eigenlijk zegt het beestje tegen vogels: eet mij 
maar niet op, ik ben giftig.

Tips
In de uitbreiding op 
praxisbulletin.nl vindt u naast 
een uitgewerkte voorstelling 
voor de poppenkast ook een 
lijst met prentenboeken die 
passen bij dit thema.
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•	 Een	beestje	dat	een	groene	kleur	heeft,	wil	juist	
iets heel anders zeggen. Kennen de kinderen 
de term ‘schutkleur’? Een dier dat niet op wil 
vallen, heeft een kleur die lijkt op de omgeving. 
Een rups is soms helemaal groen, net als het 
blad waarop het zit. Een vlinder heeft allerlei 
verschillende kleuren, net als de bloemen waar 

 hij op zit. Een kameleon maakt het wel heel 
bont: die kan zijn kleur aanpassen aan de om-

 geving waarin hij zich bevindt!

•	We	kunnen	ook	een	gevoel	krijgen	bij	een	
bepaalde kleur. Van zonnig geel word je meestal 
vrolijk, van rood krijg je het warm en blauw is 
juist een koele kleur. Bekijk met de kinderen 
samen eens verschillende schilderijen. Welke 
kleuren heeft de schilder gebruikt? Is het een 
vrolijk of een triest schilderij?

Afsluiting
Geef als afsluiting van dit project een regen-
boogfeestje. De kinderen mogen op deze dag in 
kleren met hun lievelingskleur op school komen. 
Maak een grafiek waarin de kinderen bij hun lie-
velingskleur een kruisje mogen zetten. Bij welke 
kleur staan de meeste kruisjes? 
Maak samen met de kinderen een fruitspies in 
alle kleuren van de regenboog. Rood is een aard-
bei, oranje een partje mandarijn. Geel is een 
stukje banaan, groen een witte druif. Voor blauw 
en paars kunt u blauwe bessen en blauwe drui-
ven gebruiken. 

Al deze kleurrijke activiteiten vormen samen een 
spetterend thema. De kinderen leven mee met de 
paashaas en leren ongemerkt zelf heel veel over 
kleuren.

Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een uit-
breiding op praxisbulletin.nl. 
Daar zijn opgenomen:
• boekenlijst 
• poppenkastverhaal


	Praxisbulletin 7-maart 2016_Deel10
	Praxisbulletin 7-maart 2016_Deel11
	Praxisbulletin 7-maart 2016_Deel12
	Praxisbulletin 7-maart 2016_Deel13
	Praxisbulletin 7-maart 2016_Deel14

