
 Hier onder staan enkele foto’s ter idee om te doen met je kleuter.  

Zo kunnen jullie hen voor een langere tijd laten spelen met als doel kleurenkennis! De 

bedoeling is dat hij/zij zelf de kleuren kan sorteren. Benoem tijdens het spel zeker de kleuren 

en bij de iets oudere kleuters vraag hem/haar welke kleur het is.  

 

 

Materiaal: 

- Hebben jullie niet zoveel wasmanden? Gebruik  

              gerust andere manden, dozen, potten of pannen. 

- Geen balletjes? Jullie kunnen ook auto’s, blokken,  

              dopjes, ... gebruiken. 

- Alle andere gekleurde materialen zijn goed en  

              kunnen ze sorteren, laat je kleuter op zoek gaan in  

              huis. 

 

 

 

 

 Laat je kind doorheen de dag zoveel mogelijk voorwerpen in de juiste kleur benoemen. Bv: 

Tijdens het aankleden, tijdens het eten (groenten, fruit, ...), tijdens een wandeling, …  



 Dit werkblad vinden jullie terug in de enveloppe.  

Jullie mogen de voorwerpen voor de streep kleuren zoals aangegeven op de foto hieronder. Laat 

je kleuter dan zelf de figuurtjes linken aan de juiste kleur en ze zo juist inkleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laat je kind een regenboog kleuren.  

Jullie tekenen de bogen alvast voor en mogen in het begin van elke boog een stukje kleuren. De 

bedoeling is dat je kleuter verder gaat in de juiste kleur (als het niet binnen de lijntjes is, is geen 

probleem!) 

 

Tips: 

 Laat je kleuter zelf starten  

o Toch hulp nodig? Duid 1 boog aan 

en laat dezelfde kleur zoeken  

 Vertel dat hij/zij enkel deze boog mag 

inkleuren met bv. geel 

 Laat hem/haar de kleur benoemen  

 Wijs nu de volgende kleur aan en laat 

je kleuter zelf nadenken  

 

 

 

 Bekijk onderstaand filmpje, een verhaaltje over kleuren: 

Om af te sluiten kunnen jullie onderstaand filmpje afspelen en oefent je kleuter zo de kleuren nog 

wat verder (en hebben jullie even tijd om te ontspannen! )  

https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg&fbclid=IwAR15SXh3SFCJ06BAy5l4wnd4NQMGgA

zHSuvMsWy1HoJi6oRoECcT8qGxvyE  

https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg&fbclid=IwAR15SXh3SFCJ06BAy5l4wnd4NQMGgAzHSuvMsWy1HoJi6oRoECcT8qGxvyE
https://www.youtube.com/watch?v=MnYv11ahdJg&fbclid=IwAR15SXh3SFCJ06BAy5l4wnd4NQMGgAzHSuvMsWy1HoJi6oRoECcT8qGxvyE

