
 

 
 

Kleurendomino 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is aan het spelen met het kleurendominospel. Hij stapelt de stenen als een 

blokkentoren. Sassa ziet dat en wil Toto uitleggen, hoe het dominospel gaat. Niet op 

elkaar stapelen, maar om de beurt een kleur aan dezelfde kleur leggen. Sassa en 

Koning Koos doen het voor. Ze leggen elk een steen aan. Maar als Toto aan de beurt 

is, heeft hij geen rood om aan te leggen. Toto krijgt een goed idee: hij zoekt in de 

kamer en vindt een rode laars. Deze is ook rood. Toto legt de laars aan. Sassa en 

Koning Koos vinden het een leuk idee en doen mee. Ze maken een ketting van rode 

spullen.  

Moeilijke woorden:  

Domino, stapelen, aanleggen, kleur 

Voor het kijken: 

Neem een voorwerp in je lievelingskleur in de hand en vertel aan de peuters dat dit 

jouw lievelingskleur is. Vertel erbij waarom. Vraag een voor een aan de peuters wat 

hun lievelingskleur is. Ziet het kind toevallig ook iets in die kleur? Als het kind er 

niet uitkomt, mogen alle kinderen helpen, iets in de lievelingskleur te vinden. Ga het 

maar pakken! Wat een leuke kleur! Wat zien de kinderen nog meer in deze kleur? 

Heeft er toevallig iemand iets aan in zijn of haar lievelingskleur? Kijk met de 

kinderen samen naar hun eigen en naar elkaars kleding. Benoem de kledingstukken. 

Wijs de kinderen er ook op dat sommige iets in elkaars lievelingskleur aanhebben. 

Reken-activiteit: 

Pak de gekleurde blokken of duplostenen en zet ze op tafel. De kinderen gaan er 

deze keer niet mee bouwen, maar mogen de stenen gaan sorteren op kleur. Laat de 



 

 
 

kinderen alle gele blokken bij elkaar zoeken, alle rode, alle blauwe en alle groene. Is 

dit gelukt, kunnen de kinderen nog verder sorteren indien ze bijvoorbeeld alle rode 

lange blokken, alle ronde gele en alle driehoekige groene bij elkaar zoeken. Hoeveel 

verschillende groepjes hebben jullie nu? Knap gedaan hoor!      

Doe-activiteit:  

Maak net als Toto, Sassa en Koning Koos met de kinderen een kleurenslang. Kies 

een voorwerp of een stuk speelgoed in een bepaalde kleur, bijvoorbeeld rood, en leg 

het voor je neer. De kinderen staan in een kring om je heen. Vraag aan de kinderen 

of ze misschien nog iets roods in de ruimte zien. Een kindje mag het rode voorwerp 

halen en naast het stuk speelgoed leggen. Laat nu ieder kindje een keer iets in de 

goede kleur zoeken en aan de kleurenslang aanleggen. De andere kinderen mogen 

natuurlijk helpen. Ga net zolang door tot iedereen een keertje is geweest of tot de 

kleurenslang heel lang is geworden. Wat een boel rode spulletjes zijn er in de groep. 

 

Afbeelding: Marjolein Krijger 

 

 

 


