
 

 
 

Ik hou van blauw 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa loopt zoekend door het huis. Ze verzamelt rode spullen in haar tas. Toto helpt 

haar. Maar Toto pakt iets blauws terwijl Sassa alleen rode dingen verzamelt. Dan 

gaat Toto zelf blauwe spullen verzamelen, want dat is zijn lievelingskleur. Sassa en 

Toto maken een tentoonstelling van hun gevonden spullen. Koos vindt de rode en 

blauwe tentoonstellingen prachtig. 

Moeilijke woorden:  

Verzamelen, rood, blauw, spulletjes, lievelingskleur, zoeken, opvegen, meekijken, 

schelpen. 

Voor het kijken:  

De kinderen zijn op zoek naar kleuren in huis. Wie weet wat je met je handen doen 

als je aan het zoeken bent? Doe maar één hand op je rug en de andere als een 

luikje boven je ogen. En zoek maar door de ruimte. Iedereen mag zoekend 

rondlopen. Zien jullie al kleuren? Nee he! Plak 4 vellen papier in verschillende 

kleuren, verspreid over de groep op de grond vast met plakband. Als de muziek 

aangaat, mogen de kinderen  door de groep gaan zoeken. Doe de muziek uit en roep 

een kleur. De kinderen mogen allemaal bij de juiste kleur gaan staan. Dan gaat de 

muziek weer aan om naar de volgende kleur te zoeken! Zoeken, zoeken, zoeken, in 

alle gaten en in hoeken!  

Taal- activiteit: 

Pak een stuk fruit (bijvoorbeeld een banaan) en laat het de kinderen zien. Vertel ze 

dat dit stukje fruit jouw lievelingskleur heeft. Vertel de kinderen waarom het jouw 

lievelingskleur is: je wordt er vrolijk van, het lijkt op de kleur van de zon. Vraag de 



 

 
 

kinderen vervolgens wat huj lievelingskleur is. Vraag ze om iets in het lokaal te 

zoeken met hun lievelingskleur. Laat ze erover vertellen. Wat hebben ze gepakt? 

Welke kleur heeft het? Wat kunnen ze met het ding doen dat ze hebben gepakt? 

Misschien zijn er wel kinderen die kleding hebben in hun lievelingskleur. Iedereen 

mag naar zijn kleren kijken en vertellen of er iets bij is in zijn of haar 

lievelingskleur.  
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Doe-activiteit: 

Zorg voor viltjes, wasknijpers en verf. Verdeel de kinderen in 3 groepjes. In één 

groepje mogen alle kinderen hun viltje geel schilderen, één groepje rood en één 

groepje blauw. Als de verf droog is, mogen ze hun viltje met een wasknijper 

vastmaken op de kleding.  

Loop naar een plekje in de groep. Als je BLAUW roept moeten alle kinderen van 

groepje blauw zo snel mogelijk bij jou komen staan. Ga dan weer ergens anders 

staan. Roep nu GEEL, alle kinderen van groepje geel mogen nu snel bij je komen 

staan. Ga zo door. Als de kinderen snappen hoe het spelletje werkt, kan je ook een 

keer 2 kleuren roepen. Dan mogen 2 groepjes tegelijk bij je komen staan. 


