Elke dag een mooie dag
bij KINDERWOUD!

Thema: Alle kleuren van...
Taalontwikkeling

Motoriek

Welke kleuren
kennen we? Wat is
allemaal groen,
geel, blauw?

Hoe gebruik je verschillende
materialen om te verven? Hoe
maak je een regenboog? En kun je
een regenboog met je lijf maken?

Emotioneel

Onderzoek het verband tussen
kleur en emotie. Van welke kleur
word je blij of juist verdrietig? Wat
is je lievelingskleur? Luisteren naar
de regen en de wind, voelen van
de warmte van de zon.

Creativiteit

Experimenteren met
kleuren. Wat zijn
primaire kleuren.
Welke kleuren zitten
in een regenboog?

Cognitief

Hoe ontstaat een regenboog? Wat gebeurt er
als je kleuren mengt? Zie je de kleuren van een
boek nog in het donker? Welke kleuren ziet een
hamster allemaal? Wat betekent het eigenlijk als
je kleurenblind bent en hoe komt dat?

Sociaal

Samen kleuren mengen. Wat gebeurt
er als ik mijn kleur met die van jou
meng? En met die van een ander?
Welke combinatie vind jij het mooist?

Thema: Alle kleuren van...

In het thema Alle Kleuren van… komen de verschillende kleuren aan bod. Naast het ervaren van licht en kleur
staat vooral het experimenteren met kleuren centraal.
De eerste week staat in het teken van De Stijl en dan met name van het bekendste werk van Piet Mondriaan.
Dit werk is te herkennen aan de kleurvlakken die worden gescheiden door zwarte lijnen.
Kleuren komen ook terug in het dagelijks leven. Blauwe luchten, groen gras, oranje vuur, gele zon en de
bladeren van de bomen die na een groene zomer weer verkleuren.
Welke kleuren heeft een regenboog? Hoe ontstaat een regenboog? Waarom heeft een regenboog de kleuren
die hij heeft? Kleuren kun je ook mengen.
Wat zijn primaire kleuren en met welke kleuren maak je nieuwe kleuren?
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Wat hoort bij elkaar?

Sensorische baby activiteit

Sorteer de kleuren!

Wat is er allemaal geel, groen,
rood…

Kleuren toveren!
Parachutespel

Verven maar dan anders…

Week van de Stijl; maak je eigen
Mondriaan!

Kleurenestafette

Foto’s van jullie invulling van dit thema zien we graag tegemoet!
Mail: info@kinderwoud.nl

