
 

Kunstrace
Deel verschillende kaartjes uit en ren bij de juiste kleur naar de overkant
Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan naar de overkant! 
Kunnen we samen een snelle tijd neerzetten?

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen

• Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling, Ontluikende geletterdheid

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

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

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

Wat heb je nodig?
• kaartjes uit de bijlage
• bak of doos
• pionnen
• stopwatch

Voorbereiding
Print de kleurenkaartjes uit de bijlage en evt. de voorwerpkaartjes voor de spelvariant twee keer. Één versie 
voor de kinderen en één versie voor de spelleider. Knip de kaartjes uit en lamineer ze eventueel.
Zet een lijn klaar met pionnen en zet tegenover deze lijn een bak of doos neer. De afstand tussen de lijn en 
de bak is de afstand die de kinderen straks gaan rennen.

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden.  Tijdens het spel stimuleer je de 
cognitieve ontwikkeling door samen kleuren en evt. voorwerpen te benoemen. Het kind bekijkt de kleur op 
het kaartje en kijkt of dit overeen komt met het kaartje van de spelleider. Daarbij stimuleer je onbewust de 
ontluikende geletterdheid van het kind (taalontwikkeling). Het kind ziet de kleur van het kaartje met 
daaronder het woord. Onbewust krijgt het kind zo te maken met ontluikende geletterdheid. Je benoemt 
samen de kleuren (mondelinge taalontwikkeling). We kijken welke kleuren we allemaal hebben en wachten 
op elkaar met het rennen naar de overkant (sociaal-emotionele ontwikkeling). Tijdens het rennen gebruikt 
het kind zijn grove motoriek. 

 



 

Klaar voor de start... af! 
Introduceer eerst het spel aan de kinderen. Bespreek eerst de kleurenkaartjes die je in je hand hebt. Welke 
kleur is dit? En welke kleur is dit? Vervolgens deel je de kaartjes uit aan de kinderen. Ga het rijtje af en vraag 
aan elk kind welk kleur kaartje hij in de hand heeft. Herhaal dit een paar keer. 
Vervolgens leg je uit dat we samen een snelle tijd gaan neerzetten door de goede kleurenkaartjes te 
gebruiken. Pak een kaartje uit je eigen hand en noem de kleur, bijv. rood. Vraag welk kind de kleur rood in 
zijn hand heeft? Hebben we het kaartje gevonden, dan mag het kind naar de overkant rennen en het kaartje 
met de rode kleur in de bak leggen. Het kind rent daarna terug naar de lijn waar de andere kinderen staan. 
Vervolgens noem je de volgende kleur, bijv. blauw. Het kind met het blauwe kaartje mag nu rennen. Is dit 
gelukt? Dan kun je het spel herhalen en er een stopwatch bijgebruiken. Hoe snel kunnen we dit spelletje 
spelen?

Variatie
Maak een variatie van het spel door de voorwerpkaartjes te printen. Het spel werkt precies hetzelfde als het 
spel met de kleurenkaartjes. Alleen moeten de kinderen nu kunst voorwerpen raden en de kaartjes naar de 
overkant brengen. 
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Rood

Oranje

Groen

Geel

Blauw

Paars

Roze

Bruin

Zwart

Grijs
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Het schilderij

De klei

Het potlood

De kunstenaar

De schildersezel

De verf

De kwast

Het palet

De foto

Het standbeeld


