
 

Kleur bekennen: het kleurrijke
spreekwoordenspel
Beeld een spreekwoord uit tijdens dit spel en laat anderen dit raden
Het is tijd om kleur te bekennen! Welke spreekwoorden ken jij allemaal? We
beelden deze kleurrijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve
ontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Sociaal-
emotionele ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Muziek, dans en drama

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

Wat heb je nodig?
kaarten uit de bijlage
schaar
optioneel, om het makkelijker te maken: verschillend materiaal om te gebruiken bij het uitbeelden
(papier, stiften, verkleedkleding, schmink enzovoort.
optie 1: camera's / telefoons met camera / tablets met camera
optie 1: optioneel: (groot) beeldscherm (beamer/ groter computerscherm) om de gemaakte foto's /
filmpjes op te laten zien. Een tablet kan natuurlijk ook.
optie 2: printer en printpapier
optioneel: lamineerapparaat met lamineerhoezen

 



 

Wat gaan we doen?
Tijdens dit te gekke spel beelden de kinderen de spreekwoorden uit die zij op hun kaartje hebben staan. Al
deze spreekwoorden hebben met kleuren te maken! Als je het wat makkelijker wilt maken kunnen de
kinderen met behulp van verschillende materialen zoals papier, stiften en/of schmink het uitbeelden van
de spreekwoorden verduidelijken. Je kunt er dan voor kiezen om deze materialen al vooraf klaar te leggen,
maar nog leuker is natuurlijk de kinderen zelf op zoek te laten gaan naar de materialen die zij denken nodig
te hebben.

Laat de kinderen hun uitbeelding fotograferen of filmen en zet dit op de computer (of print de foto's uit).
Het is de bedoeling dat de kinderen naderhand elkaars uitbeeldingen raden. Welk spreekwoord wordt
uitgebeeld? De kinderen kunnen dit in teams spelen, zodat zij het spreekwoord aan elkaar kunnen laten
zien. Maar individueel kan natuurlijk ook! De kinderen beelden dan om de beurt hun spreekwoord uit of
gaan alleen aan de slag. Het is het allerleukste als zij hier hun eigen fantasie bij gebruiken.

Als je dit anders wilt aanpakken kun je hen dit natuurlijk ook 'live' laten uitbeelden en de anderen dit laten
raden. Dan heb je geen camera's, computer en/of een printer nodig. Het wordt dan meer een drama-
activiteit.

Spreekwoorden en gezegden
De Nederlandse taal bevat een schat aan spreekwoorden en gezegden en de meeste zijn al eeuwenoud!
Toch zijn er ook verschillen tussen een spreekwoord en een gezegde. Een spreekwoord is een (vaak) korte,
krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Je kunt de zin niet op een andere manier
samenstellen. De uitspraak is maar op één manier mogelijk. Voorbeeld: De appel valt niet ver van de boom
Een gezegde is een groep woorden (nooit een complete zin) die samen één betekenis vormen. Je kunt de zin
met verschillende persoonsvormen vervoegen. Voorbeeld: Elkaar bij de neus nemen/ Ik neem je bij de neus/
Hij is bij de neus genomen

Leuk weetje:
De schilder Pieter Bruegel de Oude maakte een schilderij in 1559 waar wel 100 spreekwoorden in verstopt
zitten. Beweeg over het schilderij en vind de spreekwoorden:
https://www.spreekwoord.nl/pieter_brueghel/brueghel_afbeelding.php

'Nederlandse spreekwoorden' van Pieter Bruegel de Oude

 

https://www.spreekwoord.nl/pieter_brueghel/brueghel_afbeelding.php


 

Voorbereiding
Print de kaartjes uit de bijlage uit en knip ze uit.
Print daarna de bijlage nog een keer. Deze versie van de kaartjes, knip je NIET los, maar hang je
ergens op of leg je ergens neer, zodat de kinderen kunnen zien welke spreekwoorden er allemaal in
het spel voorkomen. Heb je veel oudere kinderen? Probeer het dan eerst zonder.
Optioneel: Als je de kaartjes nog vaker wilt gebruiken zou je deze eerst kunnen lamineren.
Verzamel eventueel van tevoren allerlei materiaal wat de kinderen zouden kunnen gebruiken om hun
spreekwoord mee uit te beelden (schmink, papier, stiften). Je kunt er ook voor kiezen helemaal niets
klaar te leggen en te wachten waar de kinderen zelf mee komen! Op deze manier gebruiken ze hun
eigen fantasie en creativiteit.
Als je de kinderen hun uitbeeldingen wilt laten fotograferen of filmen is het leuk dat ieder groepje
een eigen camera of een ander apparaat met camera krijgt. Dit is echter niet noodzakelijk; jij, als
pm'er kunt ook met jouw telefoon of tablet alle foto's of filmpjes maken.
Optie 1: Wil je de kinderen foto's laten maken, maar deze niet afdrukken? Toon ze dan, wanneer
mogelijk, op een groot beeldscherm (beamer/ groter computerscherm). Zorg ervoor dat deze
beschikbaar is en op een plek staat waar alle kinderen dit goed kunnen zien. Ook voor het tonen van
de filmpjes is dit handig. Heb je dit niet in de buurt? Gebruik dan je tablet of telefoon om de foto's of
filmpjes te laten zien.
Optie 2: leg printpapier klaar en zet de printer aan.
Bedenk van tevoren of je dit spel in groepsverband laat spelen of juist individueel. Het is handig als je
de kaartjes hier ook op uitdeelt. Sommige kaartjes zullen namelijk iets makkelijker zijn om met een
groepje uit te beelden dan alleen.

 



 

Laten we gaan beginnen!
Introductie: Bespreek eerst met de kinderen wat spreekwoorden zijn en vraag hen waar zij aan
denken als zij aan spreekwoorden denken. Kennen zij een spreekwoord? En wat betekent het? Bekijk
de spreekwoorden uit de bijlage samen met hen en bespreek wat hier op staat en wat ze betekenen.
Als je dit spel met meerdere kinderen wilt spelen is het handiger om groepjes te maken. Ook is het
leuker, want je kunt hier veel meer mee uitbeelden! Voorbeeld: de prins op het witte paard is leuk als
dit door twee kinderen wordt uitgebeeld. Het ene kind kruipt hinnikend op handen en knieën en het
andere kind zit op zijn of haar rug stoer (zogenaamd) met een zwaard te zwaaien.
Leg de kinderen uit wat de bedoeling is van het spel en spreek samen de spelregels af. Mogen de
kinderen tijdens het 'live' uitbeelden of filmen geluiden maken of juist niet? Mogen de kinderen
tijdens het maken van foto's of filmen namen opschrijven of niet? Waar worden de foto's of filmpjes
gemaakt? Hoe lang krijgen zij de tijd om iets te bedenken en uit te beelden? Maak ook een
taakverdeling of geef de kinderen de tijd om dit samen te maken. Maak gebruik van ieders talent! Wie
doet wat?
Zodra het voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is worden de kaartjes uitgedeeld. Je kunt er
eerst voor kiezen om ieder kind of ieder team één of twee kaarten te geven, zodat zij even in kunnen
komen. Het kan namelijk best lastig zijn om het spreekwoord op een duidelijke manier uit te beelden.
Vooral als je er een foto van moet maken! 'Live' uitbeelden of filmen is wat makkelijker, omdat de
andere kinderen de beweging dan kunnen zien en eventueel een geluid zouden kunnen horen. Tip:
Maak eventueel gebruik van de (uitbeeld)tips hieronder.
Als de kinderen foto's of filmpjes mogen maken van hun uitbeeldingen kunnen zij, als zij klaar zijn, dit
aan de PM'er geven. De PM'er zet het op de computer, print het uit of laat het naderhand aan de
andere kinderen zien.
Welk kind of welk team raadt de meeste imitaties of beeldt de spreekwoorden het allerbeste uit?

Tips voor de activiteit
Speel de eerste ronde mee of doe er eerst een voor! De kinderen begrijpen dan beter wat de
bedoeling is.
Als je denkt dat de kinderen het lastig vinden om de spreekwoorden die op de kaartjes staan uit te
beelden, zou je hen bijvoorbeeld zelf een kaartje kunnen laten kiezen. Dan kunnen zij er een
uitbeelden die ze zelf kennen.
Vinden de kinderen het lastig om te raden en komen ze er niet uit? Geef ze dan een paar opties: Welk
dier wordt hier uitgebeeld? Is het een kleur wat in deze ruimte te zien is? Van wie is dit de
lievelingskleur? Of laat hen vragen stellen aan degene(n) die het uitbeeld(en), waar bijvoorbeeld
alleen met "ja" of "nee" op geantwoord mag worden.
Hebben jullie foto's of filmpjes gemaakt? Laat deze dan zien op jullie socialmediakanalen! Mits er
toestemming is van ouders. Dit is toch superleuk om aan anderen te laten zien?! Je kunt er ook voor
kiezen deze aan de nieuwsbrief toe te voegen of een e-mail te versturen. Geprinte foto's zijn
natuurlijk leuk om mee naar huis te geven.
Nog leuker: voer dit op aan de ouders! Hoeveel spreekwoorden raden zij?!

 



 

Uitbeeldtips
Een aantal voorbeelden van hoe je een spreekwoord zou kunnen uitbeelden

Het zwarte schaap zijn: een kind kruipt blatend rond op handen en knieën. Maak een deel van het
gezicht zwart of draag zwarte kleding.
Een blauwtje lopen: het kind pakt iets blauws en loopt er rondjes mee door de ruimte.
Zich groen en geel ergeren: schmink het gezicht groen en geel. Het kind doet alsof hij zich vreselijk
ergert.
Er grijze haren van krijgen: leg wat grijze wol of crêpepapier op je hoofd!
Nog groen achter de oren zien: groene schmink achter je oor smeren
In de rode cijfers staan: rode cijfers op de grond leggen en er op gaan staan.

Variatie
Om het spel nog iets lastiger te maken!
Print de blanco kaartjes uit en laat de kinderen zelf op zoek gaan naar spreekwoorden waar kleuren in
voorkomen. Ze mogen hier een tablet of computer voor gebruiken. Speel het spel daarna nog een keertje,
zonder de bedachte kaartjes op te hangen. Dit is nog lastiger! Kunnen de kinderen van elkaar raden welk
spreekwoord ze uitbeelden?

Zin in een ander spreekwoordenspel?
Speel dan het beestachtige spreekwoordenspel! Je speelt het op dezelfde manier maar dan met
spreekwoorden waar dieren in voorkomen. Beestachtig goed!

Bron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_spreekwoorden

 

https://online.doenkids.nl/activities/preview/19353
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_spreekwoorden


Spreekwoordenspel

het buitenbeentje van de groep zijn, 
er niet bij horen

Het zwarte schaap zijn:

er veel zorgen over hebben

Er grijze haren 

van krijgen:

een onduidelijk onderwerp waarover 

getwijfeld wordt

toestemming geven om iets 

door te laten gaan

jong zijn en geen ervaring hebben

een negatief saldo hebben op je 

bankrekening (-€10 bijvoorbeeld)

de waarheid vertellen

Kleur bekennen:

Dit is een grijs gebied:

Groen licht geven:

afgewezen worden

Een blauwtje lopen:

je heel erg ergeren aan iets

Zich groen en 

geel ergeren:

iemand direct geloven, 
zonder te twijfelen

Iemand op zijn blauwe 

ogen geloven:

Nog groen achter 

de oren zien:

In de rode cijfers staan:



Spreekwoordenspel

De pot verwijt de ketel 

dat hij zwart ziet:

Over de rooie gaan:

heel erg boos worden

Op een roze wolk zitten:

verliefd zijn en je hierdoor blij voelen

je geeft iemand anders de schuld terwijl 
jij er ook mee te maken hebt

Iets zwart op 

wit hebben:
een afspraak op papier 

geschreven hebben

Een blauwe maandag:

ooit eens een keer
Ze bruin bakken:

opscheppen of overdrijven

Alles door een 

roze bril zien:

alles positief inzien

De prins op 

het witte paard:

een droomman

Een wit voetje 

bij iemand halen:

dingen doen om te zorgen dat
iemand je aardig vindt

Groene vingers hebben:

goed met planten en 
bloemen kunnen omgaan



Spreekwoordenspel

uit een Koninklijke familie komen

Blauw bloed hebben:

niet opvallen

Een grijze muis zijn:

arm zijn

Geen rode cent hebben:

een verhaal heel uitgebreid vertellen

In geuren en 

kleuren vertellen:

kwaadspreken over iemand

Iemand zwart maken:

er kwaad uitzien

Geel van nijd zien:

bij iemand anders lijkt het 
altijd beter te zijn

Het gras aan de overkant 

is altijd groener:

de kern van het verhaal, het onderwerp

De rode draad 

van het verhaal:

iets heel erg hoopvol en positief inzien

Iets rooskleurig inzien:

iemand in elkaar slaan

Iemand bont 

en blauw slaan:



Spreekwoordenspel


