
 

 ACTIVITEIT 
GROEPSVORM  
EN OPSTELLING 

DOEL BENODIGDHEDEN VARIATIE (IN NIVEAU) 
DENKSTIMULERENDE 

VRAGEN 

1 Doe alvast wat rode (of een andere kleur naar 
keuze) spulletjes in het Pakhuiskastje 

Het kan met de hele groep  
Voorbereiding 

Verzamel van te voren alvast wat 
spulletjes in een bepaalde kleur 
Zet het pakhuis klaar 

  

2 Plak op de grond of op een tafel een groot vel leeg 
papier (karton of behangpapier) 

In de kring om het papier Voorbereiding Papier/karton. 
Behangpapier is lekker groot. 

  

3 Start met de kennismaking van de betreffende 
kleur (in dit geval rood). 
Je kunt iets schilderen, iets uit je zakken toveren. 
Een andere kleur dan de bedoeling is maakt de 
kinderen alert. 
Om de beurt mogen de peuters iets roods uit het 
pakhuis halen(leg er dus ook iets bij in een andere 
kleur!) Sta ervoor open dat een kind misschien wel 
een andere kleur erbij legt....wat gebeurt er? 

In de kring Prikkelen, de aandacht 
richten, bij het spel 
betrekken 
 

Kwast ,verf, allerlei kleine dingetjes in de 
kleur rood of juist even een andere kleur 
er tussen....maakt ze alert! 

 Vragen over de kleur... 
Et helpt om er “per vergissing” ook 
een andere kleur tussen te hebben. 
Misschien  kun je wat kleuren 
aanwijzen in kleding van de peuters 
e.d. 

4 Alle rode spulletjes worden op het grote vlak 
gelegd. (zo ontstaat er al voorzichtig een 
verzameling...) 
Dan mogen de peuters zelf op zoek in de 
speelruimte naar een rood voorwerp. En ook dat 
voorwerp leggen ze weer op het papier. 

Vrij door het speellokaal Zien hoe de kinderen leren  
en ontdekken 
 

  Maak het een spannende opdracht 
om op zoek te gaan voor de 
verzameling rode voorwerpen! 
Nog meer rode spulletjes!! 

5 Neem de tijd om te kijken: Naar een spontaan 
ontstane collage van verzamelde spulletjes in 1 
kleur!! 
Lijkt wel kunst!! 
je kunt het voorbeeld van de kunstenares erbij 
houden. 

Staande om het 
verzamelingswerk 

Voorbeeld van  “Collections 
a day” Lisa Congdon 

  Je kun te hebben over de kleur van de 
voorwerpen, ook over groot en klein, 
over wat ze zien liggen en wat het is 
en waar het  voor  gebruikt wordt . 
Liggen ze dicht tegen elkaar of juist 
ver van elkaar af ect. 
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Thema: 
- Verzamelen - 

> De plaat van Lisa Congdon 
> verzamelingen 
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Daarna zijn er nog opties om de kinderen 
met een stift de voorwerpen te laten om 
cirkelen. Na het weghalen van de 
spulletjes kun je ze ook een soort 
memorie laten spelen (wat lag ook al 
weer waar)...of hang het papier op en ga 
aan het werk met verf en het inkleuren (of 
juist niet)van de vlakken. 

Wie er nog wil mee 
doen blijft, andere 
kinderen zullen 
misschien weer iets 
anders willen 
ondernemen. 

Prikkelen, interactie. 
Vervolg activiteiten 

Paar grote rode stiften en krijtjes. Daarna zijn er nog opties om de 
kinderen met een stift de 
voorwerpen te laten om 
cirkelen. Na het weghalen van 
de spulletjes kun je ze ook een 
soort memorie laten spelen (wat 
lag ook al weer waar)...of hang 
het papier op en ga aan het 
werk met verf en het inkleuren 
(of juist niet)van de vlakken. 

Wie er nog wil mee doen blijft, 
andere kinderen zullen 
misschien weer iets anders 
willen ondernemen. 
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Doe alvast wat rode (of een andere kleur 
naar keuze) spulletjes in het Pakhuiskastje 

Het kan met de hele 
groep  

Voorbereiding 
Verzamel van te voren alvast wat 
spulletjes in een bepaalde kleur 
Zet het pakhuis klaar 

Doe alvast wat rode (of een 
andere kleur naar keuze) 
spulletjes in het Pakhuiskastje 

Het kan met de hele groep 

 
Gemaakt door Marien Buijs 
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- Verzamelen - 

> De plaat van Lisa Congdon 
> verzamelingen 


