Toveren met kleuren
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Simsalabim, daar is Hoep de tovenaar! Ri, ra, roet: Hij tovert alle kleuren uit zijn
hoed. Hoep zal wel eens even laten zien hoe hij alle kleuren van de regenboog kan
toveren…oei zijn truc mislukt! Hoep is heel verdrietig. Gelukkig hebben de kinderen
wel een idee hoe ze voor Hoep de kleuren van de regenboog kunnen toveren.
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga
hier dan op door in een eigen activiteit.
Water kleuren
Zorg voor een paar lege doorzichtige flessen of potten met grote opening en voor
gekleurd papier. Laat de kinderen het water kleuren met gekleurd crêpepapier.
Nodig:
- Doorzichtige potten/
flessen
- Crêpepapier in de
kleuren geel, rood,blauw
- Lepels

Voorbeeldvragen:
- Hoe kun je water kleuren?
- Wat doe je met het crêpepapier?
- Wat gebeurt er als je een klein stukje papier in het water doet?
- En wat zou er gebeuren als je veel papier erin doet?
- Wat gebeurt er met het papier als je het in het water doet?

- En wat gebeurt er dan met het water? (laat de kinderen voorspellen) - Is de kleur
van het papier hetzelfde als het weer uit het water komt? Hoe komt dat? - Waar is
de kleur dan gebleven?
Tip: Je kan de kinderen ook laten bedenken en testen waarmee je het water nog
meer kan kleuren. Denk aan oude stiften, verf of limonade!
Kleuren mengen
Laat de kinderen bedenken welke kleuren ze nog niet hebben. Welke nieuwe
kleuren zouden kunnen maken met de kleuren die ze al hebben?
Nodig:
- De flessen met gekleurd
water uit de vorige activiteit
- Lege doorzichtige flessen en
potten
- Lepels
- Trechters

Voorbeeldvragen:
- Hoe kun je een nieuwe kleur maken?
- Wat gebeurt er als je de kleuren bij elkaar doet?
- Wat gebeurt er als je meer van één kleur erbij doet? Wat gebeurt er dan met de
nieuwe kleur?
- Welke kleur krijg je als we twee kleuren door elkaar doen?
- Hoe heet dat eigenlijk, 2 kleuren door elkaar doen?
- Hoe maak je paars/ oranje/ groen?
- Kunnen we de kleuren zo neerzetten dat we een regenboog maken?

Tip: Zorg voor doorzichtig gekleurd papier, denk aan snoeppapiertjes of sheets. Laat
de kinderen de papiertjes op elkaar leggen en laat ze steeds eerst voorspellen
welke kleur er zal ontstaan. Kunnen ze ook hun lievelingskleur maken?
Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Ik & Ko: Sprookjesland
Piramide: Kleur en vorm

