
 

Alle kleuren van de regenboog 
Knutsel met verschillende gekleurde materialen een regenboog
Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te 
zien. Weet jij welke kleuren er in een regenboog horen?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en 
vormen, Sorteren en ordenen

• Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

Wereldoriëntatie
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Creatief

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

• regenboog uit de bijlage
• karton
• potlood of stift
• schaar

• gekleurd papier
• gekleurd stof
• rest materiaal
• knopen

• pompons
• lijm
• evt. andere versiersels
• evt. draad
• evt. perforator

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind stimuleert de fijne motoriek tijdens het knutselen van deze regenboog. Benoem samen de 
verschillende kleuren (cognitieve ontwikkeling) en zing eventueel een liedje over de regenboog. Zo 
stimuleer je de mondelinge taalontwikkeling. Laat het kind zelf kleuren kiezen die hij wil gebruiken voor de 
regenboog (beeldende expressie). Vertel het kind wanneer je een regenboog in de lucht ziet en waarom we 
deze kleuren zien (wereldoriëntatie). 

Voorbereiding
Print de regenboogvorm uit de bijlage en trek deze over op stevig karton. Geef ieder kind een kartonnen 
regenboog. 

 



 

Introduceer de activiteit
Vertel aan de kinderen dat we een regenboog gaan knutselen. Wie heeft er al wel eens een regenboog 
gezien? Wat voor kleuren heeft een regenboog? Wanneer zien we een regenboog? Welke kleur vind jij het 
mooiste uit de regenboog? et cetera. 
Lees eventueel een boekje voor of zing een liedje. 
Suggestie: 

• Wat zit er in een regenboog? - Betty Ann Schwartz 
• IJsbeer en de regenboog - Sanja Rescek 
• Alle kleuren van de regenboog - Libby Walden 

Alle kleuren van de regenboog - K3
• https://youtu.be/ZRMTC9Tzj2c

Knutselen maar!
Elk kind heeft een regenboogvorm van karton voor zich liggen. Verder heb je verschillende materialen in 
allerlei kleuren erbij gelegd. Met lijm plakt het kind deze verschillende materialen op de regenboog. 
Laat de kinderen hun eigen regenboog versieren en observeer hoe het kind deze activiteit zelfstandig 
probeert uit te voeren. 
Laat de regenboog vervolgens drogen. Je kunt de regenboog eventueel nog ophangen. Maak aan de 
bovenkant twee gaten met bijv. een perforator en hang de regenboog op met visdraad. 

Zie onderstaande foto's ter inspiratie om de activiteit uit te voeren. 

 



 

Bron
• https://www.artbarblog.com
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