
 

Kleuren in alle talen!
Met dit kleuren-zoek-spel leren de kinderen kleuren in het Engels en evt. 
Frans
We gaan op zoek naar kleuren! Nee, niet naar zomaar kleuren, maar kleuren in 
vreemde talen! Lukt het ons om alle kleuren te vinden?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

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

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

Wereldoriëntatie
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling, Ontluikende geletterdheid

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

Soort activiteit : Natuur, Spel

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

Wat heb je nodig?
• eierdozen (voor 12 eieren)
• stiften
• evt. bloem(blaadjes) in verschillende kleuren

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer tijdens deze activiteit verschillende ontwikkelingsgebieden. Allereerst ben je bezig met de 
mondelinge taalontwikkeling. Je benoemd samen verschillende kleuren in verschillende talen en de 
voorwerpen uit de natuur. Daarbij stimuleer je ook de ontluikende geletterdheid. In de eierdoos staat de 
kleur in letters geschreven met de juiste kleur erbij. Het kind koppelt onbewust deze letters aan de kleur, 
wat zorgt voor ontluikende geletterdheid. Het kind sorteert vervolgens kleur op kleur en stimuleert hiermee 
de cognitieve ontwikkeling. Tijdens het oppakken van de voorwerpen gebruikt het kind zijn fijne motoriek. 

 



 

Voorbereiding
Maak één of meerdere zoekdoosjes (afhankelijk van het aantal kinderen in je groep). Op de foto's onderaan 
deze activiteit zie je hoe dat moet. Je zet gekleurde stippen in de eierdoos met stift: blauw, geel, groen, rood, 
oranje en paars. In de deksel van de eierdoos schrijf je de kleur in het Nederlands, Engels en evt. Frans. 
Hieronder lees je de vertaling van de kleuren in het Engels en Frans:

Blauw: Blue - Bleu
Geel: Yellow - Jaune
Groen: Green - Vert
Rood: Red - Rouge
Oranje: Orange - Orange
Paars: Purple - Violet

Nu is je eierdoos klaar! Mocht je buitenruimte niet zo kleurrijk zijn, leg dan her en der wat gekleurde 
bloemen neer, zodat de kinderen alle kleuren toch kunnen vinden.

Introduceer de activiteit
Geef uitleg aan de kinderen wat precies de bedoeling is. Ga samen in gesprek over kleuren. Wie kent er een 
aantal kleuren? Kennen jullie ook de Engelse namen van de kleuren? En in het Frans? Benoem de namen 
van de kleuren in het Nederlands, in het Engels en eventueel in het Frans. Vind je dat laatste te moeilijk, 
dan kun je het ook alleen bij het Nederlands en het Engels houden. Geef de kinderen een kleurendoos. Je 
kunt met de hele groep een doos delen of bijv. in tweetallen de kinderen laten zoeken. Vertel aan de 
kinderen dat we geen bloemblaadjes plukken, maar dat we alleen de bloemblaadjes gebruiken die op de 
grond gevallen zijn.

Aan de slag!
Laat de kinderen buiten op zoek gaan naar de kleuren door eerst het woord van de gezochte kleur in het 
Engels te zeggen en vraag dan: 'Wat voor kleur denken jullie dat dat is?' Als de kinderen het niet weten, wijs 
dan naar de kleur in de doos en zeg bijv. dit is purple. Purple betekend paars.
Zoek vervolgens bloemblaadjes, takjes of ander materiaal in deze kleur en stop het in de doos. Herhaal 
telkens samen met de kinderen de kleuren in het Engels. Als de kinderen iets gevonden hebben en in de 
doos hebben gedaan, ga je verder naar de volgende kleur. Heb je alle kleuren in het Engels gehad, dan kun 
je eventueel verder gaan met de kleuren in het Frans.
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