
 

Kleurenrace
Verzamel alle voorwerpen in jouw teamkleur
Doe mee met deze race en verzamel de spullen in jouw kleur!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

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

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

met anderen

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

Soort activiteit : Spel, Sport & bewegen

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

Wat heb je nodig?
• twee kratten
• twee springtouwen
• allerlei spullen in verschillende kleuren (teamkleur en andere kleuren)
• partijlintjes
• hoepel

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit stimuleer je de cognitieve ontwikkeling. Het kind behoort tot een kleur team en 
probeert de spullen van het team op kleur te sorteren. Het kind probeert zo snel mogelijk naar de overkant 
te rennen (grove motoriek). Deze activiteit voert het kind samen met andere kinderen uit. Ze vormen samen 
een team en behoren rekening met elkaar te houden. Dit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Voorbereiding
Bepaal welke 2 teamkleuren je gaat gebruiken voor dit spel. Ga dan samen voorwerpen verzamelen. Maak 
per team 1 mand of 1 krat met allemaal kleuren in 1 kleur. Let er op dat je per team evenveel voorwerpen 
hebt.

 



 

Hoe speel je dit spel?
Zet twee dezelfde parcoursen (naar eigen inzicht) uit en verdeel de kinderen in twee teams. Geef elk team 
een kleur bijvoorbeeld GEEL en GROEN. Zet met schmink op de voorhoofd van het kind zijn teamkleur, of 
gebruik partijlinten in twee kleuren. 

Zet aan het einde van de twee parcoursen een krat met allerlei spullen in verschillende kleuren. In elk krat 
zitten ook een gelijk aantal spullen in de kleur van het team zelf. De bedoeling is, dat de kinderen één voor 
één alleen de spullen in de kleur van hun team uit het krat pakken.

Ook zit er een joker in het krat. Deze joker is een bepaald voorwerp in een afwijkende kleur ten opzichte van 
alle andere kleuren in het krat. Deze joker mogen zij pas pakken op het moment dat alle spullen van hun 
teamkleur gepakt zijn. Het team, dat het snelst alle spullen in de eigen teamkleur heeft plus de joker, is de 
winnaar. Wanneer het snelste team toch een aantal spullen mist, dan gaat de overwinning naar het andere 
team.

Variant voor de jonge kinderen
In plaats van een estafette met allemaal obstakels kun je voor kleine kinderen een sorteerspel maken met 
diverse gekleurde ballen of pompons. Je hoeft dan ook niet met teams te werken. Laat de kinderen ook eens 
sorteren door gebruik te maken van bijvoorbeeld een slatang. Goed om de fijne motoriek mee te testen.

 


