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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar het plaatje: Waar zou deze les over gaan? Welke kleuren zie je? Welke kleur vind 
je het mooist ? 
2e les: Weet je nog waar het liedje over ging? En wat heb je vorige keer gezien in het filmpje? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren.  
Werkwijze:  

Geef  vragen vooraf:  
1. Welke kleuren gebruikt Lui voor het schilderij?  
2. Welke geluiden heb je gehoord? Hoor je ook muziek? Welke instrumenten?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les (Als je op Inleiding 2 klikt, is er nog een 2e versie van deze film.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke kleuren heb je gezien?  
2. Ken je de muziek? Ooit eerder gehoord?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  
Laat het filmpje nog eens zien en dat ze dan meezingen.  

Kern 1 (Versie voor groep 1 en 2) 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Bekijk en bespreek samen kort de plaatjes.  
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welke kleuren hoor je in het liedje? 
Laat de speler 1x horen. Vraag: Hoe vaak je het liedje? Wordt er de hele tijd gezongen?  
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welk plaatje hoor je het eerste in het liedje? Kom maar 
aanwijzen! Zo ga je door met de andere plaatjes.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee. Wijs intussen de plaatjes in goede volgorde aan. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 2  
Doel: Controleren of ze tekst en de melodie kennen. 
Werkwijze:  

Laat 1 kind de plaatjes en bijbehorende kleuren nog eens benoemen.  

Groep: 1/2  3/4 
Thema: Kleuren 
Inhoud: Lied in 2 versies over kleuren. De toonladder, ritmes en spelen 
met instrumenten. Reageren op kleuren en vormen. 
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Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen mee.  
Variatie: Zwart en wit mag je niet hardop zingen! 

Kern 3 (Versie voor groep 3 en 4) 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Bekijk en bespreek samen kort de plaatjes.  
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welke kleuren hoor je in het liedje? 
Laat de speler 1x horen. Vraag: Hoe vaak je het liedje? Wordt er de hele tijd gezongen?  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. 
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welk plaatje hoor je het eerste in het liedje? Kom maar 
aanwijzen! Zo ga je door met de andere plaatjes.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee. Wijs intussen de plaatjes in goede volgorde aan. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 4 (Versie voor groep 3 en 4) 
Doel: Leren van de tekst van het 2e couplet. 
Werkwijze:  

Bekijk en bespreek samen kort de plaatjes.  
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welke kleuren hoor je in het liedje? 
Laat de speler 1x horen. Vraag: Hoe vaak je het liedje? Wordt er de hele tijd gezongen?  
Groep 4: Laat een kind de tekst voorlezen. 
Laat de speler 1x horen. Stel de vraag: Welk plaatje hoor je het eerste in het liedje? Kom maar 
aanwijzen! Zo ga je door met de andere plaatjes.  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee. Wijs intussen de plaatjes in goede volgorde aan. 
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen mee. 

Kern 5 
Doel: Verkennen van de toonladder 
Werkwijze:  

Laat een kind van links naar rechts alle toetsen aan klikken. Je hoort dan een toonladder, stijgend. 
Laat een kind van rechts naar links alle toetsen aan klikken. Je hoort dan een toonladder, dalend. 
Vraag: Welke toon is de laagste? Welke is de hoogste? (Laat ze nog een keer horen.) 
Vraag: Doe je ogen dicht. Klik dan op de lichtbruine toets. Vraag: Open je ogen. Op welke toets heb ik 
net gedrukt? Ze mogen de kleur benoemen. Laat dan nog een keer horen of ze gelijk hebben. 

Kern 6 (Groep 3 en 4) 
Doel: Kennismaken met de toonladder. 
Werkwijze:  

Vraag: Welke kleur was de laagste toon? Kom die aanklikken…. 
Vraag: Welke kleur is de hoogste… 
Speel zo een keer de hele rij, van links naar rechts. Vertel: Dat noem je een toonladder. 
Variatie: Probeer het ook van boven naar beneden. 

Kern 7 
Doel: Ritmes leren 
Werkwijze:  

Vraag: Welke kleuren zie je in de bovenste rij? Check dat antwoord met de speler. (Wellicht hebben de 
kinderen geen donkergroen gezegd.) 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen spreken mee. 
Tel zelf 1 2 3 4 af in het goede tempo en laat de kinderen de kleuren nog eens ritmisch spreken.  
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Nogmaals: Maar mogen ze spreken plus klappen tegelijkertijd. 
Nogmaals; Nu alleen nog maar de ritmes klappen. 
Zo ook met de andere rijen. Natuurlijk hoef je niet alle vier rijen achter elkaar te doen. je kunt er ook 
later op terugkomen.   

Kern 8  
Doel: Reageren met instrumenten op kleuren en vormen.  
Werkwijze:  

Bespreek samen de instrumenten die je ziet. Bespreek in welk kleur vak ze staan.  
Kies enkele kinderen die elk een van de instrumenten krijgt.  
Leg uit: Wijs ik de kleur aan die bij je instrument hoort, ga je spelen.  
De kinderen die geen instrument hebben, klappen bij het groene vlak. 
Oefen eerst door elk van de bovenste vlakken om beurten en door en elkaar aan te wijzen.  
Wijs met een stokje van links naar rechts, langzaam en in één tempo bewegend, de de eerste rij 
gekleurde blokjes aan.Lange blokjes zijn uiteraard langer aan de beurt.  
Komt de vraag: Wat is dan wit? Leg uit: Wit betekent: allemaal tegelijk! 
Komt de vraag: Wat is zwart dan? Natuurlijk: Niemand speelt! Stilte! 
Probeer de volgende rij ook eens. 
Groep 4: Ook de laatste rij.  

Afsluiting 1 (Voor groep 1 en 2) 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); zelfstandig de ritmes uitvoeren.  
Werkwijze: 

Kies 4 kinderen uit die de ritmes op instrumenten gaan spelen. Zij zitten bij elkaar/voor de klas.  
Leg uit: Kijk goed naar de gekleurde blokjes onderaan: Je kunt zien dat we in het begin niet mogen 
spelen/klappen. Bij het eerste zangstukje klappen de ‘groene’ kinderen. Bij het tussenspel spelen allen!. 
Dan weer alleen de ‘groene’ kinderen. Op het laatst allen, maar het wordt steeds zachter. Luister maar 
naar de muziek, die wordt ook steeds zachter. 
Zet speler 1 aan. Het lied wordt uitgevoerd.  
Kies andere kinderen voor het orkestje. 
Zet speler 2 aan. Observeer of ze de tekst/het lied al zelfstandig kennen.  
Wijs wellicht de plaatjes nog een keer aan. Ze staan nu in goede volgorde. 

Afsluiting 2 (Voor groep 3 en 4) 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1.  
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Rood is stop
bruin zijn gezicht

Zwart is drop 
en wit is licht 
Groen is gras

blauw een smurf 
Geel is de maan 
en grijs zijn slurf
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Rood zijn haar lippen
bruin zijn gezicht

Zwart zijn de dropjes
en wit is dit licht 
Het groene gras
een blauwe druif 
De gele maan 

en een grijze duif

Een paarse pruim
een oranje mandarijn

Een gouden ring
en roze satijn

Vijf lila bloempjes
een zilveren pen

Veertien mooie kleuren
die ik nu ken
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