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Inleiding
Elke dag weer zie je vele kleuren om je heen. Kleuren
hebben meer invloed op mensen dan je zou denken. Mensen
vinden sommige kleuren vrolijk. Andere kleuren worden als
somber ervaren.
Men associeert kleuren met stemmingen of gevoelens. Bijvoorbeeld rood met vuur, boosheid, liefde en haat. Geel met
zonneschijn. Blauw met rust en vrede. Groen met natuur of
onervarenheid. Dit verschilt per mens of cultuur.
Kleuren worden op verschillende manieren beleefd. Mensen
gebruiken kleuren om op te vallen of om een bepaalde stemming aan te geven.
Ieder jaargetijde heeft haar eigen kleuren en die beïnvloeden
je stemming.
Kleurgebruik in gebouwen is vaak aangepast aan de functie
van het gebouw. In een crematorium zal je meestal geen primaire kleuren aantreffen. Een wachtkamer van de dokter of
de tandarts is vaak licht gekleurd. Een school heeft meestal
veel kleur.
Smaak wordt ook door kleur beïnvloed. Als voedsel een andere kleur heeft dan je verwacht, ga je er vanuit dat het niet
lekker zal smaken.
Als spinazie een andere kleur heeft dan groen, verwacht je
dat het vies en bedorven is. Zo heeft kleur een waarschuwende functie.
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Inhoud van de ontdekdoos
Algemeen
• deze docentenhandleiding
• 5 opdrachtkaarten
• 4 kopieerbare werkbladen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Voor opdracht 1 t/m 5
2 houten kleurentollen
16 geplastifideerde kleurencirkels
1 doosje kleurpotloden
1 schaar
3 potten met deksel
3 druppelflesjes ecoline in een houder
4 roerstaafjes
1 doosje met zes potjes verf
3 dikke en drie dunne kwasten
1 spiegeltje
Doelgroep
Onderbouw primair onderwijs, groep 3 en 4
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Algemene doelstellingen
• De leerling wordt gestimuleerd eigen ontdekkingen te
doen rondom thema’s binnen natuuronderwijs.
• De leerling wordt gestimuleerd een onderzoekende houding aan te nemen.
Doelstellingen voor ontdekdoos Kleuren
• Door het werken en spelen met de ontdekdoos zullen
leerlingen ontdekken dat er veel verschillende kleuren
zijn.
• De leerlingen zullen ontdekken dat ze zelf kleuren kunnen
maken door bestaande kleuren met elkaar te mengen.
• De leerlingen ontdekken dat er kleurnuances bestaan;
donkergroen en lichtgroen hebben ieder een eigen kleurtoon. De leerlingen leren deze kleine toonverschillen onderscheiden.
• Kinderen ervaren dat iedereen anders naar kleuren kijkt.
Of je iets mooi of lelijk vindt, is een kwestie van smaak.

Suggesties voor het gebruik van de ontdekdoos
• U kunt de ontdekdoos inzetten bij lessen natuuronderwijs
over dit thema.
• U kunt een ontdekhoek inrichten in het klaslokaal, waarin
leerlingen zelfstandig werken. Hierbij kunt u de leerling
eerst zelf laten experimenteren met de materialen uit de
doos en na verloop van tijd de opdrachtkaarten geven. U
kunt de leerling ook laten experimenteren met de materialen zonder een opdracht te geven. Er zitten ook materialen in de ontdekdoos waarbij geen opdrachtkaart hoort.
• Wanneer de kinderen zelf ontdekkingen doen, kunnen ze
deze in de kring aan elkaar vertellen of laten zien. Ze inspireren elkaar op deze manier.
• U kunt een opdrachtencircuit maken met meerdere ontdekdozen. De leerlingen gaan dan in groepjes langs elke
doos. Niet alle ontdekdozen hebben evenveel opdrachten
en dus neemt het werken ermee niet evenveel tijd in beslag. Een mogelijkheid is om de kinderen een half uur per
doos bezig te laten zijn en erbij te vertellen dat niet alle
opdrachten gedaan hoeven te worden.
• Als een leerling eerder klaar is met een andere opdracht,
bijvoorbeeld een reken- of taalopdracht, kan hij/zij (aan de
hand van de opdrachtkaarten) zelfstandig met de ontdekdoos werken.
Tijdsduur
Ongeveer 30 minuten als leerlingen alle aangeboden opdrachten doen.
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Opdrachten
Opdracht 1 - Kleurentol
De geplastificeerde kleurencirkels
De leerlingen prikken de verschillende kleurencirkels op
de kleurentol en kijken wat er gebeurt als ze de tol draaien.
Kunnen ze het resultaat misschien voorspellen?
Van de vier zwart/witte cirkels zijn er drie die 'kleuren' laten
zijn bij het draaien en één alleen grijs!
Zelf kleuren combineren
Maak voldoende kopieën van het werkblad 'Kleurentol'.
De leerlingen knippen de kleurencirkels uit en kleuren ze
op de juiste manier in. Als er geen kleur in een vakje staat,
mogen ze zelf een kleur verzinnen. Vervolgens kijken de leerlingen wat er gebeurt als ze de cirkels op een tol prikken en
eraan draaien. De kleuren zullen mengen!
Opdracht 2 - Gekleurd water
De leerlingen vullen de drie potjes met water. Met de
druppelaars van de flesjes met ecoline doen ze in elke pot
een andere kleur. Ze kijken goed wat er met de druppel in het
water gebeurt. Een prachtig gezicht. Daarna proberen ze door
toevoeging van andere kleuren het water in alle potjes een
mooie kleur te geven.
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Opdracht 3 - Mijn kleuren
Maak voldoende kopieën van het werkblad 'Mijn kleuren'.
De leerlingen mengen met plakkaatverf hun eigen kleuren.
Telkens worden twee kleuren met elkaar gemengd tot een
nieuwe kleur.
Opdracht 4 - Veel kleuren rood
Maak voldoende kopieën van het werkblad 'Veel kleuren
rood'. De leerlingen proberen zoveel mogelijk nuances van de
kleur rood te maken, door relatief veel rode verf met een klein
beetje van een andere kleur te mengen. Ze bedenken een
naam voor deze zelfgemaakte roodtinten.
Opdracht 5 - Spiegeltje, spiegeltje
Maak voldoende kopieën van het werkblad 'Spiegeltje,
spiegeltje'. De leerlingen bekijken zichzelf in de spiegel. Op
het werkblad tekenen ze de kleur van hun haar, hun mond, de
ogen, hun huid en zo verder.
Suggesties voor andere opdrachten over kleur
• Voer met de kinderen eens een kringgesprek: wat is je
lievelingskleur? Wat vind jij een mooie kleur voor een Tshirt? Voor een auto? En de muur in je kamer? Is dat bij
iedereen hetzelfde? Hoe komt dat?
• Maak een tentoonstelling in de klas, met elke dag een andere kleur. Maandag allerlei rode spullen, dinsdag allerlei
blauwe, woensdag groene en zo verder.
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Opdrachtkaart 1 - Kleurentol

1

Wat moet je doen?

Wat heb je nodig?

Prik een van de ‘plastic’ kleurencirkels op de kleurentol.
Laat de tol hard draaien. Wat gebeurt er?
Welke kleuren zie je als je de andere kleurencirkels op
de tol prikt en hard draait?

•
•
•
•
•

Er zijn ook vier zwart/witte kleurencirkels. Wat zie je als
je die op de kleurentol prikt en hem hard draait?

2
3
4
5

Vraag aan de meester of juf om kopieën van de kleurencirkels op het werkblad Kleurentol te maken.
Knip de kleurencirkels uit en maak een gaatje in het
midden.
Teken met kleurpotlood de goede kleuren op de cirkels.
Als er niets staat, mag je zelf een kleur bedenken.
Doe een cirkel om de kleurentol. Laat hem hard draaien.
Wat gebeurt er?
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twee kleurentollen

16 ‘plastic’ kleurencirkels
een doosje kleurpotloden
een schaar
werkblad Kleurentol

geel

rood
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blauw

Werkblad - Kleurentol
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Opdrachtkaart 2 - Gekleurd water

1
2
3
4
5
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Wat moet je doen?

Wat heb je nodig?

Haal de deksel van de drie potten. Doe er water in.

•
•

Doe een druppel rode ecoline in een pot. Kijk wat er met
de druppel gebeurt.
Doe een druppel blauwe ecoline in een andere pot en een
druppel gele in de laatste pot.
Kijk weer goed. Wat zie je?
Doe een druppel blauwe ecoline in de pot met geel water.
Roer het door elkaar met een roerstaafje. Wat zie je?
Maak nu zelf andere mooie kleuren.
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drie potten
de drie druppelflesjes ecoline
die in de ontdekdoos zitten

•

roerstaafjes

Opdrachtkaart 3 - Mijn kleuren

1
2
3
4
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Wat moet je doen?

Wat heb je nodig?

Vraag aan de meester of juf om een kopie van het werkblad
Mijn kleuren te maken.

•
•
•
•

Pak de potjes met verf en de kwasten.
Je gaat kleuren mengen!
Verf het vakje onder 'kleur 1' geel.
Verf het vakje onder 'kleur 2' blauw.
Doe gele en blauwe verf door elkaar in het laatste vakje.
Wat zie je?
Kies nu twee andere kleuren en doe het opnieuw.
Je kunt vier keer mengen.
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doosje met zes kleuren verf
drie dikke kwasten
drie dunne kwasten
het werkblad Mijn kleuren

Werkblad - Mijn kleuren
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Kleur 1 en 2
door elkaar

Opdrachtkaart 4 - Veel kleuren
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Wat moet je doen?

Wat heb je nodig?

Vraag de meester of juf om een kopie van het werkblad
Veel kleuren rood te maken.

•
•
•
•

Pak de potjes met verf en de kwasten.
Je gaat kleuren mengen!
Verf het vakje onder 'kleur 1' helemaal rood.
Zet een stipje van een andere kleur onder 'kleur 2'.
Doe veel rode en een beetje van de andere kleur door
elkaar in het volgende vakje. Wat zie je?
Doe het nog eens met een andere kleur.
Wat zie je nu? Dit kun je nog twee keer doen.
Bedenk namen voor jouw kleuren rood.
Bijvoorbeeld 'bloedrood' of 'Lieveheersbeestjesrood'.
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doosje met zes kleuren verf
drie dikke kwasten
drie dunne kwasten
het werkblad Veel kleuren rood

Werkblad - Veel kleuren rood
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Nieuwe kleur
rood

Hoe heet deze
nieuwe kleur?

Opdrachtkaart 5 - Spiegeltje, spiegeltje

1
2

amsterdams

Wat moet je doen?

Wat heb je nodig?

Vraag aan de meester of juf om een kopie van het werkblad ‘Spiegeltje, spiegeltje‘ te maken.

•
•
•

Kijk eens in de spiegel. Welke kleur hebben je ogen? En je
haar? En je huid?
Teken je gezicht met kleurpotlood op het gezichtje. Laat
het gezichtje op jou lijken!
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spiegel
kleurpotloden
het werkblad Spiegeltje, spiegeltje
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Werkblad - Spiegeltje, spiegeltje

