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Een kleurrijke Okid(d)o ditmaal! We 

gaan aan de slag met kleuren en 

maken een collage. Een leuke en 

creatieve manier om kinderen ken-

nis te laten maken met kleuren. 

Ter voorbereiding verzamel je met de kin-

deren materialen in alle mogelijke kleuren. 

Vervolgens kun je samen met de kinderen de 

materialen per kleur sorteren. En dan... plak-

ken maar! 

Tip: je kunt voorafgaand aan de collage aller-

lei kleurspelletjes doen. Geef de peuters bij-

voorbeeld een gekleurd papiertje en vraag hen 

in de ruimte op zoek te gaan naar eenzelfde 

kleur. Geen gemakkelijke opdracht!

Aan het werk

Begeleidster Sofie heeft met de kinderen ver-

schillende bokalen met kleuren gevuld. De 

kinderen vulden elke bokaal met papiertjes 

en woldraadjes van dezelfde kleur. Het resul-

taat is een bonte verzameling van gekleurde 

bokalen. Op tafel liggen grote vellen papier. 

Florian en Hannah scheuren de vellen in klei-

nere stukjes. Scheuren is niet eenvoudig. Sofie 

helpt de peuters door in een groot vel vooraf 

Benodigdheden
-  gekleurd papier, ribkarton, 

stof en wol, pluimen en aller-

lei andere gemakkelijk te 

plakken materialen

-  een groot stevig vel papier 

-  goauche of plakkaatverf (hier 

bijvoorbeeld geel en rood)

-  koudlijm of behangerslijm

-  dikke kwasten

Een kleurencollage maken met peuters
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enkele kleine scheurtjes te maken. De kinde-

ren genieten van het scheuren: het maakt zo’n 

leuk geluid!

Als er voldoende papiersnippers zijn, is het 

tijd om het grote blad met lijm in te smeren.

Hiervoor gebruik je een grote lijmkwast. 

Koudlijm heeft een glazige kleur. Hierdoor 

zien peuters niet goed waar er wel en geen 

lijm is gesmeerd. Sofie heeft hiervoor een 

leuke oplossing: ze vult een schaaltje lijm en 

voegt er rode verf bij. In een ander schaaltje 

doet ze lijm met wat gele verf.

Dan kunnen Florian en Hannah aan de slag. 

De lijm wordt over het grote blad uitgesmeerd. 

Dit lijkt wel schilderen! Als er voldoende lijm 

gesmeerd is, plakt Sofie een stukje papier op 

het grote blad. Hannah doet dit onmiddellijk 

na. Het papier wordt nu volgeplakt met alle 

mooie kleuren. Florian wil opnieuw wat lijm 

smeren. Gelukkig zijn er nog enkele plekjes 

vrij waar Florian zich kan uitleven. Florian en 

Hannah zijn heel geconcentreerd bezig. Niks 

kan hen afleiden. Sofie legt tot slot enkele 

rode, gele en oranje veren op tafel. Deze pas-

sen schitterend in de kleurencollage. •
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