
Voorbereiding post 1

‘n Oogje op kleuren

Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 1: 
‘n Oogje op kleuren, voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal en proefjes

• Spel

• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Zet bij de post een tafel en stoelen klaar voor de kinderen en 
voor jezelf.

• Op deze post is voor groep 1-2-3 stroom nodig voor de projector. 
Zorg dat deze aangesloten is voordat je de eerste groep kinderen 
op de post ontvangt.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 1-2-3’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor verhaal en 
proefjes niet meer dan 10 
minuten en de rest van de 
tijd voor het spel.tijd voor het spel.

• Voor groep 1 en 2 is er geen 
apart werkblad per post, 
maar een algemene kleurplaat. 

• Het werkblad voor groep 3
kan op school worden ge-
maakt, dit hoeft niet op de 
post.



Verhaal en proefjes

Op de post willen we de kinderen de volgende dingen duidelijk 
maken:

• Wit licht, zoals het licht van de zon, is geen licht van één enkele 
kleur, maar het is een mengsel van verschillende kleuren licht 
(het kleurenspectrum). (het kleurenspectrum). 

• De kleuren om ons heen kunnen we zien met onze ogen. Maar 
niet ieder dier ziet hetzelfde. Sommige dieren zien geen kleuren, 
of minder kleuren dan wij. Andere dieren kunnen kleuren zien 
die mensen niet kunnen zien. 



Rechterbord

Licht van de zon of van een lamp noemen we wit. Is ‘wit’ een kleur? 
Daarvoor doen we een proefje.

Het kleurenspectrum
Achter de luiken van het rechterbord is een wit vlak om op te kunnen 
projecteren.
Maak eerst de schuifjes boven en onder los; open dan de luiken.

schuifjes



Regenboogproef
Materiaal voor deze proef: 

• Diaprojector

• Prisma in grijze behuizing (ligt bij de projector)

projector

prisma



Werkwijze:

• Zet de projector aan met de schakelaar.

• Kijk met de kinderen naar het witte vlak op het rechterbord.

• Je ziet een verlichte witte rechthoek, dit is licht uit de projector.

wit licht 
uit de  
projector



• Laat de kinderen het prisma in de grijze be-
huizing zien: dit driehoekig stuk glas kan iets 
moois doen met het witte licht!

• Zet de behuizing voor op de projector. De 
witte strepen moeten in het verlengde van 
elkaar komen. Voor de schroef die op de 
grijze buis vóór op de projector zit, is een uitsparing in de behuizing 
van het prisma gemaakt. 

prisma



• Kijk naar het witte projectievlak: er staat 
nu een regenboogje!

• Kijk met de kinderen naar de ‘regenboog’. 
Het witte licht uit de projector is niet echt 
wit, alle kleuren van de regenboog zitten 
er in!

• In wit licht zitten rood – oranje – geel – groen – blauw – indigo 
(= donkerblauw) – violet (= paars): het kleurenspectrum.(= donkerblauw) – violet (= paars): het kleurenspectrum.

• Haal het prisma van de projector.
Zet de projector uit met de schakelaar.

Doe de luiken van het bord dicht en kijk nog 
eens naar de regenboog die bovenaan het 
rechterluik staat. 
Weten de kinderen de kleuren nog? 
(De termen ‘infrarood’ en ‘ultraviolet’ worden bij groep 1-2-3 niet 
uitgelegd.)



Linkerbord

Wat zien mensen en dieren, wat 
zijn de verschillen?

Op ieder bordje staat de foto van 
een dier, met daarbij een foto van 
wat het dier ziet.

Je kunt bij ieder dier de tekst voor-
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Je kunt bij ieder dier de tekst voor-
lezen die op het bord staat, of de 
tekst gebruiken die in het werkboek 
staat, of natuurlijk je eigen woorden gebruiken. 
In deze voorbereiding staan de bordteksten. Vertel over de dieren en 
de mens in de volgorde 1 t/m 7.

In rood vind je in dit bestand bij elk dier extra uitleg over hetgeen er 
op de foto’s te zien is.

7

63



Dit ‘ziet’ de
regenworm



Dit ziet 
de das 
overdag



Gebruik de term ‘infrarood’ 
niet, vertel alleen dat een 
adder ziet of iets warm is.

De slang heeft
de muis gevangen

Infraroodbeeld
van slang en muis



Zo ziet een mens
een koolmees

Gebruik de term ‘ultraviolet’ 
niet, vertel alleen dat kool-
mezen extra kleuren zien.

Zo zien koolmezen
elkaar (vooral de kop
heeft ultraviolette
kleuren)



Gebruik de term ‘ultraviolet’ 
niet, vertel alleen dat toren-
valken extra kleuren zien.

Muizenspoor in
ultraviolet licht



Gebruik de termen ‘infrarood’ en 
‘ultraviolet’ niet, vertel alleen dat 
goudvissen extra veel kleuren zien.



Gebruik de termen ‘infrarood’ en ‘ultraviolet’ 
niet, vertel alleen dat mensen minder kleuren 
zien dan adders, vogels en goudvissen.



Spel

Voor de groepen 1, 2 en 3 wordt het 
spel ‘Regenboogslang’ gebruikt. 

Materiaal: 
• doos met 54 spelkaarten, 
waarvan 8 op de achterkant gemar-
keerd met een rode stip keerd met een rode stip 

De kaarten zijn onderverdeeld in 
kopstukken, middenstukken in verschillende kleuren en 
staartstukken. De middenstukken zijn tweekleurig, de 
kop/staartstukken éénkleurig. Sommige middenstukken zijn regen-
boogstukken (beige met regenboogkleuren op de achtergrond). 



Voorbereiding
Neem de 8 spelkaarten met rode stip op de 
achterkant en maak hiervan samen met de 
kinderen een regenboogslang. Let erop dat 
de kleuren telkens goed aan elkaar passen. 
Als de slang af is, de kleuren van de regenboog met de kinderen 
benoemen, te beginnen met de kop: rood – oranje – geel – groen 
– blauw – indigo – violet. 



De kaarten (inclusief de kaarten met stip) worden daarna geschud 
en met de achterkant boven in stapeltjes op tafel neergelegd. 

Spelen
• Eén willekeurige kaart wordt als startkaart open neergelegd. 
Deze kaart wordt onderdeel van de eerste slang.

• Kies een kind uit dat mag beginnen. Het pakt een kaart van een 
van de stapeltjes en probeert 
deze aan te leggen aan de start-deze aan te leggen aan de start-
kaart. Let daarbij op de kleur! 

• Een regenboogstuk mag overal 
aangelegd worden. 

• Als de getrokken kaart niet past, 
dan wordt de kaart als extra start-
kaart open neergelegd. De kaart 
is dan het begin van een nieuwe, 
extra, slang.



• Daarna is, met de klok mee, de volgende speler aan de beurt.
• Een slang kan naar beide kanten langer worden gemaakt, zolang 
daar maar geen kop- of staartstuk ligt. 

• Bij de slangen die tijdens het spel worden gemaakt, is het niet 
nodig dat ze precies de volgorde van de kleuren van de 
regenboog krijgen.

Enkele slangen in aanbouw ‘Goede’ complete slangen



• Een slang is af zodra de 
slang een kopstuk, één of 
meer middenstukken en 
een staartstuk heeft. 

• Het kind dat de slang heeft 
afgemaakt, pakt de kaartjes 
van deze slang en legt 
deze voor zich neer.

• Als een getrokken kaart • Als een getrokken kaart 
aan twee slanggedeeltes 
op tafel past, dan moet de 
speler die twee slangen 
samenvoegen tot één grotere slang. 

• Let op: samenvoegen kan alleen met een getrokken kaart!

een tussenstuk dat past



Einde
• Het spel eindigt zodra de laatste kaart is aangelegd. 
• De spelers tellen hun volledige slangen. 
• De speler met de meeste slangen is de winnaar. 
• Bij gelijke stand wint de speler met de langste slang. 



Werkblad groep 1-2

Voor groep 1-2 zijn er geen 
aparte werkbladen per post. 
In plaats hiervan is er een 
algemene kleurplaat om op 
school te gebruiken.

Wil je het werkblad toch ter Wil je het werkblad toch ter 
plekke inkleuren, zorg dan 
voor kleurpotloden op de 
post.



Werkblad groep 3(-4)

Het werkblad voor groep 
3(-4) hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter plekke 
maken, zorg dan voormaken, zorg dan voor
kleurpotloden op de post.

De oplossing van het werk-
blad staat in het werkboek.



Opruimen

Na de laatste groep het spel opruimen, de diaprojector stroomloos 
maken, en tafels/stoelen rechtzetten.

De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij de organisatie.

Bedankt voor je medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Kleur om te overleven.


