
Kleuren Vakgebied: drama
Groep: alle

Warming-up

De opzet van deze warming-up is heel simpel. De kinderen staan stil. De leerkracht noemt 
steeds een kleur en een personage. Bijvoorbeeld: Blauw & Oude oma of opa. De kinderen 
transformeren dan in het personage en lopen in dit geval als een oude opa of oma naar een 
blauw voorwerp in de ruimte. Als alle kinderen weer stilstaan wordt er een nieuwe kleur en 
personage gegeven. Bijvoorbeeld: Rood & Fotomodel.

Kleuren Vakgebied: drama
Groep: alle

Vooroefening: uitbeelden

De kinderen moeten allemaal een voorwerp pakken in een kleur die de leerkracht opgeeft.
Als alle voorwerpen zijn verzameld worden ze duidelijk neergezet.
De leerling die de beurt krijgt doet een denkbeeldige handeling met een voorwerp dat een 
andere leerling heeft gekozen. De andere leerlingen raden om welk voorbeeld het gaat.

Bijvoorbeeld: De kleur is rood. Er ligt een rood potlood, een rode bal, een rode schoen… De 
leerling die aan de beurt is doet net alsof hij of zij aan het voetballen is. Het voorwerp dat 
uitgebeeld wordt is de rode bal.



Kleuren Vakgebied: drama
Groep: 5 t/m 8

Een voorwerp met een emotie
Deze opdracht is leuk om te doen na de vooropdracht waar er voorwerpen zijn uitgebeeld.
Als er  verschillende kleuren zijn gehanteerd wordt er klassikaal besproken wat voor emotie er 
aan een kleur gegeven kan worden.
Er is niet één goed antwoord, rood kan de kleur van liefde zijn maar ook van woede. 
Het gaat er om dat de leerlingen zelf ideeën krijgen bij de kleuren. 
Vervolgens gaan zij een verhaal bedenken waar ze zélf het voorwerp zijn met bijbehorende 
emotie. Bijvoorbeeld: De kwade bal. 
De leerlingen vormen tweetallen en beiden hebben zij een personae. Bijvoorbeeld de kwade 
bal en het zenuwachtige potlood. Hier gaan zij samen een scène van maken.
Dit wordt natuurlijk knotsgek en onrealistisch en dat is precies de bedoeling! Deze les gaat 
over creativiteit, out of the box!

Kleuren Vakgebied: drama
Groep: 1 t/m 4

Een voorwerp met een emotie
Deze opdracht is leuk om te doen na de vooropdracht waar er voorwerpen zijn uitgebeeld.
Als er  verschillende kleuren zijn gehanteerd wordt er klassikaal besproken wat voor emotie er 
aan een kleur gegeven kan worden.
Er is niet één goed antwoord, rood kan de kleur van liefde zijn maar ook van woede. 
Het gaat er om dat de leerlingen zelf ideeën krijgen bij de kleuren. 
Nu gaan de leerlingen nog een keer de voorwerpen verbeelden, maar dan plakken ze er een 
emotie aan vast. Bespreek na: wat gebeurt er dan met de handeling, de beweging, de 
snelheid, de mimiek?


