Thema

kleuren &
vormen

Voor jullie ligt het nieuwe thema, kleuren en vormen. We hebben
weer een gevarieerd thema-programma samengesteld.
Het boek dat bij dit thema centraal staat is het boek “Kleuren” van
Herve Tullet.

Een leuk boek waarbij het leren kennen van kleuren op een speelse
manier aangeboden wordt. Ook is er in dit boek de ruimte om je
eigen aanvulling hieraan te geven.
We maken er weer een kleurrijk thema van met elkaar en de
kinderen.

Thematafel
Ter inspiratie een voorbeeld van een thematafel.

Persoonlijkheidsontwikkeling & Sociaal
emotionele ontwikkeling
Vragen stellen aan de kinderen en elkaar laten
vragen/bekijken.
Welke kleur of vorm........
-hebben je ogen
-heeft je trui/shirt
-heeft je broek/rok/jurk
-staan hier ook vormen op
Wat is je lievelingskleur?
Kinderen vragen naar hun lievelingskleur. Kunnen ze iets vinden in
die kleur
Huidskleur en haarkleur
In huidskleuren en haarkleuren zitten veel verschillen, stel vragen
hierover en laat de kinderen ontdekken. Heeft iemand sproetjes,
misschien wel een moedervlekje
Welke kleuren hebben dingen in de omgeving van het kind?
Welke kleur heeft zijn of haar fiets, de auto? Een huisdier? Hun
kamer?

Motorische ontwikkeling
Kleuren spel
Leg op de groep of buiten atributen neer met verschillende kleur of
vormen, vraag de kinderen vervolgens naar de door jou genoemde
kleur op vorm te rennen/lopen.
Lijnen spel
Teken buiten lijnen met stoepkrijt in verschillende kleuren, noem
een kleur van een lijn die de kinderen moeten volgen. Dit is te
varieren in moeilijkheid, door bijvoorbeeld rechte lijnen te maken of
kriskras door elkaar heen.
Stapelen met verschillende vormen
Pak voorwerpen met verschillende vormen, bijvoorbeeld blokken.
Kun je met bepaalde vormen goed stapelen of lukt dit niet?
Vormen maken met klei of zand
Maak eenvoudige vormen van zand of klei met de kinderen, zet
hierbij voorbeelden neer van vormen.

Ontwikkeling van de waarneming
Welke vormen en kleuren zie je?
Welke vormen zie om je heen? Zowel binnen en buiten zijn veel
kleuren en vormen te zien
Kleuren mixen
Wat gebeurd er als je twee of meer kleuren met elkaar vermengd?
Dit kun je ook doen aan de hand van het boek.
Hoe voelen de vormen?
Heeft de vorm punten, is de vorm rond? Hoe voelt dit dan? Is het
groot of klein, zwaar of licht.
Raad de vorm
'
Onder een doek kun je simpele vormen leggen, de kinderen moeten
dan zonder te kiijken proberen te raden welke vorm het is. Je kunt
er ook voor kiezen om dit met twee dezelfde voorwerpen te doen,
je zet 1 op tafel en 1 ervan onder het doek, zo is het iets
eenvoudiger, omdat de kinderen eventueel kunnen aanwijzen wat
ze voelen.

Kunstzinnige ontwikkeling
Elmer de olifant
In de bijlage is een te kopieren olifant te vinden, per dag kun je
een kleur plakken.Dit is om in 1 week te doen.Bijvoorbeeld:
Maandag= Rood
Dinsdag= Geel
Woensdag= Roze
Donderdag=Groen
Vrijdag = Blauw
* Voor de kromme elleboog een andere invulling van de woensdag
en vrijdag i.v.m sluiting deze dagen
Stempelen met figuren
Met verschillende kleuren en vormen kun je stempelen. Je zou dit
ook kunnen doen door een vorm een bepaalde kleur te kunnen
geven. Voor de jongere kinderen is het stempelen en benoemen
van de kleuren en vormen al leerzaam.

Kameleon
In de bijlage zit een te kopieren kameleon, een kameleon kan
verschillen van kleur. De kinderen kunnen dit naar eigen inzicht

kleuren geven. Met waterverf geeft een leuk effect omdat dit in
elkaar doorloopt. De kameleon kan ook in het klein overgetrokken
worden op een uitgevouwen koffiefilter, hier lopen de kleuren met
waterverf helemaal mooi door elkaar heen. In de bijlage is hij in het
klein ivm het formaat van de koffiefilter.

Slinger maken
Maak met de kinderen een leuke kleurrijke slinger, elk kind kan er
zijn of haar eigen invullig aan geven door bijvoorbeeld vormen te
plakken, stempelen of tekenen. Dit kan uiteraard met elke
denkbaar meteriaal. De slinger hoeft niet enkel te bestaan uit
driehoeke zoals we die kennen, maar kan ook met verschillende
door de kinderen uitgekozen vorm en kleur. Hang de slinger op ter
aankleding van de ruimte.

Plakken met vormen
Aan de hand van verschillende vormen geknipt papier kun je de
kinderen bijvoorbeeld een poppetje laten plakken, in de simpele
vorm hoofd, buik, armen en benen. Laat een voorbeeld zien en laat
de kinderen hun eigen invulling eraan geven.
Kleurplaten/doe platen
In de bijlage zitten enkele kleurplaten welke naar eigen inzicht
gebruikt kunnen worden, stempelen, kleuren of plakken.
Verven met scheerschuim of de tafel
Door een klein drupje verf te mengen met scheerschuim kun je
mooie craties maken op de tafel, ook kunnen met de vingers
vormen worden gemaakt
Knutsels en ideen voor de jonge k inderen
Hieronder wat ideeen voor de jongere kinderen.

 Doe een vel papier in een snelhechter mapje doe er enkele
druppels verf in en laat de kindren met de handen erover
wrijven, doe dit niet met teveel verschillende kleuren dit
vermengt zich al snel tot bruin.
 Verven met theezakjes, met een theezakje kunnen de kleine
kinderen op een veilige manier verven. Dompel de theezakjes
in warm water (even laten afkoelen tot een goede/veilige
temperatuur) en het verven op een papier kan beginnen.
Dompelen in koud water werkt niet.
 Rijst kun je kleuren met verf, als dit eenamaal gedroogd is, is
het leuk om meet te spelen/kijken als het in een flesje zit (pet
flesje, of iets anders wat tegen een stootje kan en goed af te
sluiten is.
 Door handjes te stempelen in de kleuren van de regenboog
maak je een mooie boog, iedere kindje een handje of per
kindje verschillende kleuren.

Orientatie op ruimte en tijd
Bouwen met blokken/duplo
Met blokken en duplo kun je verschillende vormen maken, ook op
kleur.
Vormen en kleuren in de omgeving
Zowel binnen als buiten vallen er allerlei kleuren en vormen te
ontdekken en te maken. Buiten kun je van takken en stenen mooie
vormen maken
Kleuren/vormen verzamelen
Laat de kinderen in een bepaalde ruimte voorwerpen op kleur of
vorm zoeken, De kleur of vom welke jij aangeeft of een kind kiest.
Ik zie, ik zie...........
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is..........Dit spel sluit nu
heel mooi bij het thema aan.

Ontwikkeling van denken en rekenen
Tellen
Hoeveel blauwe blokken liggen er hoeveel gele. Hoeveel vierkanten,
hoeveel ronde
Stapelen
Laat de kinderen de aangegeven aantal blokken stapelen of op
kleur stapelen. Vier rode, 2 gele etc
Zoeken
Laat een kind in de ruimte 2 oranje dingen zoeken of 3 voorwerpen
die rond zijn.

Taalontwikkeling
Versje over kleuren
Opgepast, ik kom met de kwast
en ik schilder alles geel
Geel als de zon, geel als de maan
geel als de bloemetjes die buiten staan
Opgepast want ik kom met de kwast
en ik schilder alles groen
Groen als de bomen, groen als het gras
groen als de kikker in de waterplas
Opgepast ik kom met de kwast
en ik schilder alles blauw
Blauw als de lucht, blauw als de zee
blauw als de bus, die neemt je mee
Opgepast ik kom met de kwast

en ik schilder alles rood
Rood als een kers, rood als je mond
rood als tomaten die zijn gezond
Liedje
 rood kan vervangen worden door elke kleur.
Klein rood* autootje
Waar breng je ons naar toe
Naar oma en naar opa en
Naar de koetjes boe
En de handjes gaan van
Klap klap klap
En de voetjes gaan van
Stap stap stap
Klein rood autootje
Waar breng je ons naar toe
Versje/ spelletje
1.2.3 weet je wat ik zie ?
ik zoek een driehoek,ik zoek een driehoek.
1.2.3. weet je wat ik zie ?
ik zoek een driehoek van 1.2.3
In een dik boek verstop je allerlei vormen van papier.
De klas zingt het lied en 1 kind zoekt een driehoek.

