
Staycation Week van de kleuren!

Het is voorjaarsvakantie! Wijzer in Opvang en Onderwijs heeft een programma gemaakt met activiteiten die

je thuis en buiten kunt doen. Alleen, samen of met je familie. In dit programma staan activiteiten voor

peuters en kinderen van het (speciaal) basisonderwijs gericht op vrolijke kleuren. Dat kunnen we in deze tijd

wel gebruiken. Naast dit programmaboekje is er een draaiboekje met meer uitleg over de activiteiten.

Veel plezier en kleurrijke groetjes van Wijzer in Opvang en Onderwijs!

Knutsel een regenboog!

Wanneer de zon schijnt terwijl het regent heb je kans om een regenboog te zien. Weet jij welke

kleuren er in een regenboog horen? Pak papier, karton, stiften/potloden/krijtjes, lijm en maak een

mooie regenboog. In het draaiboekje staat de activiteit verder uitgelegd.

Welke kleuren uit de regenboog vind jij in de natuur?

Lukt het jou om alle kleuren van de regenboog terug te vinden in de natuur? Pak potloden/stiften

(blauw, paars, groen, geel, rood, en oranje) en een blaadje. Maak van elke kleur een cirkel en kleur

deze in. Neem je blaadje mee en ga op zoek naar voorwerpen buiten in deze kleuren. Hoeveel

kleuren kan jij vinden?

Kleuren stopdans!

Ga lekker dansen op de meest gezellige muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het

spel en ren je zo snel mogelijk naar een voorwerp in de kleur........... De kleur bepaalt de spelleider in

huis! Hoe snel vind jij het voorwerp met de juiste kleur?

Melkregenboog maken!

Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel

tovenarij! Spektakel verzekerd! Kijk in het draaiboekje voor uitleg over deze activiteit.

Gezonde Regenboogsalade!

Als je deze salade ziet kun je niet meer wachten met eten. Proef alle kleuren van de regenboog op 1

bord. Kijk voor het recept in het draaiboekje. Eet smakelijk!

Kleuren Sudoku!

Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in de krant. Misschien vond je het lastig met al die cijfers.

Maar het kan ook met kleuren. Kijk in het draaiboekje voor uitleg over deze activiteit.
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Regenboog projectie!

Bij dit coole proefje maken we een regenboog op papier. Benieuwd hoe je dit doet? Pak snel een

zaklamp en een oude cd en lees het draaiboekje voor uitleg over deze activiteit.

Bouw een kleurrijke mini achtbaan!

Steunpilaren, een looping en een bocht. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je een achtbaan

bouwt? Kom erachter in deze to�e activiteit en bouw je eigen mini achtbaan! Kijk in het draaiboekje

voor uitleg over deze activiteit.

Klimmende kleuren!

We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op keukenpapier en hang deze aan een

touwtje in het water. Wat zal er gebeuren? Kijk in het draaiboekje voor meer informatie.

Gezonde slush puppies!

Maak een gezonde, kleurrijke slush puppie! Kijk voor verschillende recepten in het draaiboekje!

Koekjes versieren!

Bak je eigen koekjes/cakjes en versier ze met gekleurde sprinkels of smarties! Bij de supermarkt zijn

diverse pakketjes te koop. Veel bakplezier!
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Welke kleur is weg?

Pak 3, 4, 5, 6, of 7 verschillende kleuren stiften/potloden/blokjes en een theedoek. De spelbegeleider

legt de theedoek er overheen. Hocus, pocus, pilates pas ik wou dat er één kleur weg was! Weet jij

welke kleur er is weggetoverd?

Stippenkunst op keukenpapier

Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op keukenpapier.

Maak een kleurrijke kaart voor een ander!

Pak papier, kleurpotloden/stiften en een envelop. Maak een mooie kleurrijke kaart voor iemand die je

heel blij kan maken met een kaartje. Schrijf een lief berichtje op en breng de kaart langs of verzend de

kaart per post!

Trek je aller kleurrijkste out�t aan!

Duik je kledingkast in. Lukt het jou een out�t bij elkaar te zoeken die zo kleurrijk is als een regenboog?

Maak er een foto van en stuur je out�t naar beleid@wijzer.nu Wij zijn benieuwd naar jouw out�t!

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is.....

Dit is een spelletje dat je in huis, buiten of in de auto kunt doen. Wie raad het voorwerp in de kleur die

jij noemt? Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is....... De ander heeft 5x om te raden.

Ren je rot!

Dit is een actief spelletje dat je heel goed buiten kunt doen. Pak 4 verschillende gekleurde blaadjes of

grote voorwerpen en leg deze in een groot vierkant uit elkaar. Op elke punt leg je een gekleurd

blaadje of voorwerp. Ga de eerste keer in het midden staan. De spelleider noemt een kleur en je rent

er zo snel mogelijk naar toe. Speel je dit spel met meerdere kinderen? Zorg dan dat jij als eerste bij

de kleur bent. De langzaamste is af. Je kan dit zo lang spelen als je wil.

Kleurrijke nagels en gekke haren dag!

Pak alle kleuren nagellakjes die je in huis hebt. Maak van je nagels op je handen en voeten een

kleurrijk feestje. Maak met gel en haarlak een gek en/of cool kapsel! Maak er een foto van, wat zie jij

er vrolijk uit!

Veel plezier met de activiteiten en een �jne vakantie!
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