
 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de 
kleur is...
Speel het spelletje mee en leer verschillende kleuren kennen
Wie kent dit spelletje niet? Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... raden 
maar! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 
jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Voor deze activiteit heb je niets nodig. 

Introduceer de activiteit
Vraag aan de kinderen of ze al verschillende kleuren al kennen. Benoem samen de verschillende kleuren en 
wijs voorwerpen aan met dezelfde kleur. Oefen dit eerst met de kinderen voordat je met het spelletje 
begint. 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit meerdere ontwikkelingsgebieden. Je stimuleert de cognitieve ontwikkeling 
van het kind door de kleuren te benoemen en deze kleuren te koppelen aan voorwerpen met dezelfde 
kleur. Daarnaast stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling tijdens het spel. Samen praten jullie over 
verschillende kleuren en samen communiceer je om het spel te kunnen uitvoeren. Hierbij leert het kind ook 
om met anderen om te gaan (sociaal-emotionele ontwikkeling). 

 



 

Aan de slag!
Ga samen met de kinderen in een kring zitten. Iemand mag een voorwerp in zijn hoofd nemen wat te zien is 
in de ruimte waar jullie je bevinden. Voor het verloop van het spel is het handig om dat de spelleider eerst 
te laten doen. Het is de bedoeling dat de andere kinderen gaan raden wat diegene ziet.

Het kind zegt: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... rood. Vanaf dat moment gaan de andere kinderen 
om zich heen kijken en gaan ze voorwerpen zoeken die rood zijn. Ze noemen de voorwerpen om de beurt 
op en diegene die het goed heeft geraden mag nu een voorwerp in zijn of haar hoofd nemen en zegt: Ik zie, 
ik zie wat jij niet ziet en de kleur is...

Tip
• Dit spel is geschikt voor oudere peuters, kleuters en BSO kinderen. Kijk even of dit spel geschikt is 

voor jouw groep. 
• Dit spel kan zowel binnen als buiten gespeeld worden. 
• Dit spel kun je zowel met een kleine als een grote groep spelen. 

 


