DIGIPRENTSERIE: KLEURDOOSHERRIE
Toelichting
Bedankt voor het downloaden van het pakket Kleurdoosherrie. Deze werkbladen zijn bedoeld om te
gebruiken naar aanleiding van het verhaal Kleurdoosherrie. Je vindt dit verhaal digitaal op
www.digiprent.nl. Alle delen uit de Digiprentserie zijn daarnaast te koop op papier als A4-Flipboek en
als miniboekjes. Het niveau van het materiaal wisselt, maar is over het algemeen geschikt voor
kinderen tussen de drie tot vijf jaar.
De werkbladen mogen vrij gekopieerd worden voor educatieve doeleinden of voor thuisgebruik. Alle
illustraties en teksten in dit document zijn door Leskist.nl ontwikkeld. Het is daarom niet toegestaan dit
lesmateriaal verder te verspreiden anders dan voor eigen gebruik.
We hopen dat dit materiaal aan je verwachingen voldoet. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je
mailen naar info@kleuternetwerk.nl.
Veel werkplezier!
Redactie Kleuternetwerk.nl

Timmermozaïek Rood
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, waarnemen en
ordenen

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl), timmermozaïek,
woordkaarten, letterstempels, stempelkussen, tafel met een rood of wit kleed

Werkwijze

Neem bladzijde 7 uit het Kleurdoosherrie en stel n.a.v. die bladzijde de
volgende vragen:
o

Waarom is rood belangrijk?

o

Wat kleurt rood nog meer?

o

Wat kleur jij met een rood potlood?

o

Vind jij rood een mooie kleur? Waarom wel of waarom niet?

o

Heb jij rood in je kleding? Wijs eens aan.

o

Zoek eens iets op in de klas met de kleur rood.

Breidt het gesprek uit met een aantal korte opdrachten. Bekijk bijvoorbeeld
samen alle rode voorwerpen en zet ze neer op een rode tafel of een tafel met
een rood kleed. Laat een groepje kinderen met timmermozaïek iets maken
met alleen rode mozaïekfiguren. Stempel op een woordstrook het woord rood
en timmer het woordstrookje boven het mozaïekfiguur. Hang het werkje
boven de rode tafel.

Variatie

Gebruik alleen rode mozaïekplakkertjes en laat de kinderen een figuur maken
met rode plakkertjes.

Tip

Zet elke week of elke dag een andere kleur centraal.

Werkblad – Zoek de 5 verschillen

Werkblad: Rijmen
Opdracht: Wat rijmt er op het eerste plaatje? Teken in het lege vak achter het plaatje een rijmwoord.

Werkblad - De gebroken punt

Opdracht: De punt van het potlood is gebroken. Trek een lijn van het potlood naar de puntenslijper.
Je mag de muurtjes niet raken. Doe dit twee keer. De eerste keer met een groen potlood langs een
makkelijke weg. De tweede keer met een rood potlood langs een moeilijke weg.

Werkblad - Emoties

Opdracht: Kijk goed naar de gezichtjes van de potloden. Kleur een potlood en zoek dan het rondje
dat er bij past. Kleur het rondje in dezelfde kleur als het potlood.

Kring – Waarom ben je bijzonder?

Doel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, sociale vaardigheden

Benodigdheden

Nieuw doosje kleurpotloden, prentenboekje of flipboek Kleurdoosherrie,
tekenpapier, kleurpotloden, grijze potloden

Werkwijze

Neem een nieuw doosje kleurpotloden en vraag aan de kinderen welke kleur
zij het mooist vinden en welke kleur zij niet zo mooi vinden. Ga samen met de
kinderen tellen hoeveel potloden er in het doosje zitten. Lees het
prentenboekje Kleurdoosherrie voor en stel de volgende vragen:
o

Waarom wordt Grijs geplaagd?

o

Geel steekt zijn tong uit en de andere potloden doen mee. Waarom
doen de andere potloden mee?

o

Vinden jullie grijs een mooie kleur?

o

Waarom vinden Rood en Geel en Blauw zich zo belangrijk?

o

Worden jullie ook weleens geplaagd?

o

Wat doe je dan als je geplaagd wordt?

o

Grijs is erg belangrijk. Weet je ook waarom?

Vertel de kinderen dat iedereen mooi en bijzonder is. De een kan bijvoorbeeld
heel goed tekenen en de ander kant bijvoorbeeld heel goed opruimen. Laat
de kinderen van elkaar vertellen wat ze goed kunnen.

Differentiatie

De kinderen tekenen zichzelf met een grijs potlood en wat ze heel mooi aan
zichzelf vinden tekenen de kinderen met een kleurpotlood. Dat kunnen de
ogen zijn, kleding of de haren.

Kleurdoosherrie – Volg de lijnen

Opdracht: Kleur het potlood. Volg de lijn en kleur de cirkel in dezelfde kleur.

Kleurdoosherrie – Vergeten lijntjes

Potlood Grijs is moe geworden. Door zijn moeheid is hij een paar lijntjes vergeten.

Van stip tot stip

Opdracht: Ga eerst met je potlood of stift van 1 tot 5. Begin dan bij 6 opnieuw en ga verder tot 10.

Kleurdoosherrie - Van kort naar lang
Doel

Nieuwsgierig zijn, onderzoeken, redeneren en probleem oplossen, woorden
en begrippen

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl), gekleurd papier, lijm,
scharen, kleurpotloden

Werkwijze

Praat met de kinderen n.a.v. het prentenboekje Kleurdoosherrie over de
begrippen kort en lang. Gebruik een doosje met kleurpotloden en vraag aan
een van de kinderen om een kort kleurpotlood te pakken. Benoem dat het
kleurpotlood kort is en of de kinderen nog iets kunnen bedenken dat kort is.
Laat een van de kinderen nu een lang kleurpotlood uit het doosje pakken en
iets bedenken dat lang is. Leg de kleurpotloden in het midden van de kring.
Hoe komt het dat een van de potloden kort is en een ander lang? Laat de
kinderen een potlood pakken dat er tussen in past qua lengte. Vertel de
kinderen dat de potloden nu liggen van kort naar lang.

Neem een groot vel papier en laat de kinderen vier gekleurde potloden
knippen en opplakken van kort naar lang. Gebruik een afbeelding uit het
boekje Kleurdoosherrie als voorbeeld. Trek op het grote vel papier een lijn
waar de kinderen de potloden op moeten plakken.
Stempel onder het werkje de woorden kort naar lang.

Tip

Doe het lesje met de begrippen kort en lang eventueel in een kleine kring om
te kijken of de kinderen de begrippen beheersen.

Taalspel – Tegenstellingen

Doel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal,
woorden en begrippen

Werkwijze

Gebruik het taallesje n.a.v. het prentenboekje Kleurdoosherrie. Lees de
woorden in de linkerrij op en laat de kinderen het tegenovergestelde woord
benoemen.

Differentiatie

o

groot

klein

o

stil

herrie

o

rustig

wild

o

verdrietig

blij

o

kort

lang

o

mooi

lelijk

o

licht

donker

o

zwart

wit

o

krom

recht

o

open

dicht

Maak samen met de kinderen met een aantal van de bovenstaande woorden
een zin.

Taalspel – Samengestelde woorden

Doel

Zelfvertrouwen hebben, communiceren en taal, woorden en begrippen

Werkwijze

Gebruik het taallesje n.a.v. het prentenboekje Kleurdoosherrie
o

kleur – doos

kleurdoos

o

kleur – plaat

kleur - plaat

o

kleur – loos

kleurloos

o

prenten – boek

prentenboek

o

kleur – doos – herrie

kleurdoosherrie

o

teken – papier

tekenpapier

o

verf – doos

verfdoos

o

boeken – kast

boekenkast

o

bal – pen

balpen

Spel met kleurpotloden

Doel

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, woorden en begrippen

Benodigdheden

Kleurpotloden, verkleedkleding in de kleuren rood, groen, blauw, geel en grijs

Werkwijze

Bedenk zelf een verhaaltje tussen twee potloden en speel het verhaaltje voor
de kinderen. Geef de kinderen elk een gekleurd potlood en laat de kinderen
vertellen hoe het potlood heet en wat het potlood goed kan. Ik ben potlood
geel en ik…

Verdeel de kinderen in tweetallen. De kinderen bedenken samen een
verhaaltje met de potloden. Help de kinderen die niet zo goed durven en geef
hen een openingszin zoals Ik ben kleurpotlood geel en ik kan goed
voetballen. De kinderen kunnen ook samen het verhaaltje van het
prentenboekje Kleurdoosherrie naspelen.

Variatie

Beeldend prentenboek:
Speel het verhaaltje uit het prentenboekje Kleurdoosherrie na. Lees het
verhaal eerst een paar keer voor. Verdeel de rollen en geef de kinderen
eenvoudige puntmutsjes van papier in rood, groen, geel en blauw.

Kleurdoosherrie potlood Rood - Timmeren
Doel

Zelfvertrouwen hebben, voorstellingsvermogen en creativiteit,
gereedschappen en technieken

Benodigdheden

Houten plankjes, schuurpapier, spijkers, grijze potlood, liniaal, hamer, wol,
verf, kwasten, verfschorten

Werkwijze

Geef de kinderen in de timmerhoek de opdracht om een kleurpotlood uit het
prentenboekje Kleurdoosherrie te timmeren.

Schuur het houten plankje licht op. Meet met een liniaal bovenaan het plankje
waar het midden van het plankje is. Zet met een grijs potlood een stip. Hier
moet de punt van het kleurpotlood komen.
Meet met de liniaal waar de hoekpunten van het kleurpotlood moet komen.
Op elke punt wordt een stip getekend. Timmer op elke stip een spijker. Maak
een draad vast aan een spijker en wikkel het draad om de volgende spijker
heen en doe dit zo tot je de vorm van een kleurpotlood krijgt.

Kleurdoosherrie potloden
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
technieken

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl), vouwblaadjes, lijm,
gekleurd papier, scharen, schoenendozen, schuurpapier, verf, kwasten.

Werkwijze

Lees het prentenboekje Kleurdoosherrie voor of laat het zien op een digitaal
schoolbord. Praat met de kinderen over de gevoelens van het grijze potlood.
Hij kijkt erg verdrietig. Waarom zal het grijze potlood verdrietig zijn?
Speel het boekje na met zelfgemaakt potloden.

Neem een gekleurd vouwblaadje van een van de potloden en volg de
instructie op de volgende bladzijde. Vouw het potlood volgens de instructie.
Draai het potlood om geef het een punt, ogen en een mond. Vouw alle
gekleurde potloden die in het boekje voorkomen en plak een satéprikker
achter de potloden. Gebruik een schoenendoos (of een potje) met oase om
de potloden in te zetten. Schuur de schoenendoos licht op zodat de verf beter
blijft zitten. Verf de doos.

Tip

Het werkje is ook geschikt als een groepswerkje.

Vouwinstructie Kleurpotloden

Kleurdoosherrie - Potloden in een kleurpotlodendoosje
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en
Creativiteit, gereedschappen en technieken

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl),
Sjabloon kleurpotloden, kleurpotloden, letterstempels, doosjes, lijm, scharen,
aluminiumfolierollen (of keukenrollen), vlechtstroken, verf, verfschorten,
kwasten, papier, plakkertjes, stiften, cirkels

Werkwijze

Lees het prentenboekje Kleurdoosherrie voor of laat het zien op een digitaal
schoolbord. Laat de kinderen een kleurpotlodendoos zien en benoem de
kleuren van de kleurpotloden. Laat de kinderen de kleuren van de
kleurpotloden uit het prentenboekje pakken uit de kleurpotlodendoos. Speel
het verhaal na met de kleurpotloden.

Gebruik het onderstaande sjabloon kleurpotloden en laat de kinderen de
potloden inkleuren. Stempel het woord kleurdoosherrie op het sjabloon. Neem
een doosje en plak zowel aan de bovenkant van het doosje als aan de
binnenkant van het doosje de ingekleurde potloden. Plak rondom het doosje
gekleurde vlechtstroken. Knip de vlechtstroken af die te lang zijn.

De potloden zijn gemaakt van stevige aluminiumfolierollen of van
keukenrollen. Snijd of knip de rollen in verschillende lengtes af en laat de
kinderen de rollen verven. Geef de rollen dunne zwarte streepjes van papier
en plak witte ronde plakkertjes als oogjes op de rollen. Plak in het midden van
de witte plakkertjes kleine ronde zwarte plakkertjes. Zet met een dikke zwarte
stift streepjes als mondjes op de potloden. Neem een beige cirkel en vouw de
cirkel twee keer dubbel. Kleur met een gekleurde potlood een cirkel in de
vouwpunt van de cirkel. Knip een vouwlijn naar het midden van de cirkel en
draai de cirkel in een potloodvorm. Plak de potloodvorm in de keukenrol.

Extra

Gebruik de potloden voor verschillende leeractiviteiten zoals:
o

Leg de potloden neer van kort naar lang.

o

Haal iets op uit de klas met de kleur ‘blauw’.

o

Laat de potloden met elkaar een gesprek voeren.

Idee – Mirjam Koops
CBS Kompas - Noordhorn

Kleurdoosherrie potloden - Borduren
Doel

Zelfvertrouwen hebben, voorstellingsvermogen en creativiteit,
gereedschappen en technieken

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl), borduurkarton,
borduurnaalden,borduurgaren, scharen, grijze potloden, viltstiften, lijm,
golfkarton en allerlei knutselmateriaal

Werkwijze

Maak n.a.v. het prentenboekje Kleurdoosherrie een borduurwerkje met een
potlood. Teken met een grijs potlood op borduurkarton de vorm van een
potlood en laat de kinderen met een borduurnaald en borduurgaren de vorm
borduren. Met viltstiften wordt het borduurwerkje ingekleurd. De kinderen
kunnen er nog meer dingen bij tekenen. Maak met golfkarton een lijst om het
werkje en laat de kinderen de lijst versieren met allerlei knutselmateriaal.

	
  
Kleurdoosherrie - Pesten

	
  
Doel

Nieuwsgierig zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie (zie www.digiprent.nl), papier, duplo, verf,
verfschorten, letterstempels, stempelkussen, golfkarton, lijm, scharen

Werkwijze

Neem bladzijde 5 uit het prentenboekje Kleurdoosherrie en laat de kinderen
de bladzijde zien. Maak eventueel gebruik van het A4- Flipboek of van een
digibord zodat alle kinderen de bladzijde goed kunnen zien.
Vragen die je n.a.v. de bladzijde kunt stellen zijn:
o

Wat doet Geel?

o

Tegen wie steekt hij zijn tong uit?

o

Vindt Grijs het wel leuk dat Geel zijn tong uitsteekt?

o

Mag dat wel, je tong uitsteken?

o

Hoe moet je een ruzie oplossen?

Laat de kinderen reageren op de vragen en zelf hun verhalen vertellen m.b.t.
ruzie maken en het oplossen van een ruzie.
Maak n.a.v. het onderwijsleergesprek een werkje van Geel die zijn tong
uitsteekt. Stempel met een Duplo blokje in de verf en maak het schilderij.
Hieronder staat een mogelijke uitwerking afgebeeld. Maak het oogje met
plakkertjes en stempel het woord ‘Geel’ bij het werkje. De lijst om het werkje
is gemaakt van golfkarton. De lijst kan naar eigen creativiteit versierd worden.

	
  
	
  

	
  

Opzegversje – Mijn Lievelingskleur

Mijn lievelingskleur

Overal zijn kleuren.
Ik vind het superfijn,
dat er zoveel mooie
en vrolijke kleuren zijn.

Maar 1 kleur dat is echt
mijn grote favoriet.
Zo mooi als mijn lievelingskleur
zijn de andere kleuren niet!

Liedje Kleurdoosherrie

Lied: Kleurdoosherrie

In de kleurdoos is een herrie.
Tjonge wat een luid kabaal.
Want kleur Grijs die mag niet meedoen!
Plagen doen ze allemaal.

Geel doet lelijk, steekt zijn tong uit.
Rood en Blauw die doen ook mee.
Maar Groen zegt: ‘Jij bent belangrijk,
teken maar een mooie zee’.

Blauw, Rood, Geel die zeggen niets, maar
Grijs bedenkt een goed idee.
Hij trekt hele mooie lijnen
en zegt: ‘Kleuren jullie mee?’

Kralenplank – Kleurpotlood rood

Maak de gezichtjes

Opdracht: Maak zelf verschillende gezichtjes, bijvoorbeeld blij, boos of verdrietig. De plaatjes uit het
boekje Kleurdoosherrie kunnen je helpen. Kleur de potloodjes in verschillende kleuren.

Beeldend verhaal op de verteltafel

Doel

Emotioneel vrij zijn, communiceren en taal, sociale vaardigheden

Benodigdheden

Prentenboekje Kleurdoosherrie, decor, kleurpotloden, tafel, kleden, blokken

Werkwijze

Lees het prentenboekje Kleurdoosherrie voor en stel vragen. Bijvoorbeeld:
Wat zie je in je hoofd als je het verhaaltje hoort? Wat beleven de
kleurpotloden? Kunnen de kleurpotloden ook andere dingen beleven?
Richt een tafel in met een decor en laat de kinderen verhaaltjes bedenken en
fantaseren wat de kleurpotloden beleven. Bied de kinderen materiaal aan
zoals blokken om bijvoorbeeld een huis mee te bouwen.

Wat teken ik?

Doel

Zelfvertrouwen hebben, voorstellingsvermogen en creativiteit, woorden en
begrippen

Benodigdheden

Tekenpapier, potloden

Werkwijze

Teken op een vel papier iets dat bij kleuren hoort. De kinderen mogen de
tekening niet zien. Aan de hand van jouw aanwijzingen moeten ze raden wat
je getekend hebt. Bijvoorbeeld: Een kleurdoos, puntenslijper of gum.

Variatie

Verdeel de kinderen in tweetallen en laat de kinderen om de beurt iets voor
elkaar tekenen en raden.

In de goede volgorde

Kopieer de bladzijden van het prentenboekje Kleurdoosherrie en deel de bladzijden uit aan een paar
kinderen. De kinderen moeten in goede volgorde van het verhaaltje gaan staan. Kijk samen met de
andere kinderen aan de hand van het verhaal of de kinderen in goede volgorde staan.

