
 
 
Groep 1-2: Kleuren en sorteren 
 
-------------Verwerking: kunstwerken ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Duur 

90 min 
 

Doel/ vaardigheden 

Begrippen: ver weg/ dichtbij, groot/ 
klein, voor/achter, laag/ hoog enz 
Tellen 
Ordenen 
Gedachten verwoorden 
Denken zichtbaar en hoorbaar 
maken 
Inzicht door doen 

Benodigdheden 

Digibord 
Papier 
Verf 
Kwasten 
Evt. zwartwit kopieën voor 1ste 
opdracht 

 
 
 
 
Na de introductie met de online video zou u aan de hand van de volgende kunstwerken verder kunnen 
gaan met het thema ‘Kleuren en sorteren’.  
 
 
 
 
 
 
Vasili Vasileevich Kandinsky, Strahlenlinien (Uitstralende lijnen), 1927  
 

De kunstenaar heeft veel verschillende soorten vormen geschilderd. 
Cirkels, vierkanten, driehoeken, rechthoeken. Grote en kleine. Ook veel 
verschillende kleuren. Lichte en donkere. Wat is het? Een raket die naar 
de maan vliegt? Een boom in maanlicht? Of nog iets anders? 
 

Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3974/Strahlenlinien--
%28Uitstralende-lijnen%29/Vasili-Vasileevich-Kandinsky 
 
Bespreek met de leerlingen het schilderij:  
- Welke vormen zijn er? 
- Welke kleuren zijn er? 
- Welke vormen zijn boven? 
- Welke vormen zijn onder? 
- Hoeveel/ welke kleuren heeft de grote blauwe cirkel bovenaan? 

- Wat zie je? 
- Wat is de bovenkant/ onderkant? Hoe ziet het er ondersteboven uit? 
 
 
 
 
  

http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3974/Strahlenlinien--%28Uitstralende-lijnen%29/Vasili-Vasileevich-Kandinsky
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3974/Strahlenlinien--%28Uitstralende-lijnen%29/Vasili-Vasileevich-Kandinsky


 
Pieter Bruegel, De toren van Babel, ca. 1568 
 

Dit verhaal komt uit de bijbel. De mensen wilden graag 
een heel hoge toren bouwen om in de hemel te kijken. 
God vond dit niet goed en werd boos. Voor straf liet hij 
alle mensen een andere taal praten. Niemand verstond 
elkaar meer. Ze konden de toren samen niet meer 
afbouwen. 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3723/De-
toren-van-Babel/Pieter-Bruegel-%28I%29 
 
Bespreek met de leerlingen het schilderij:  
- De toren is hoog 
- Zijn de mensen groot of klein? 
- Zijn er veel of weinig mensen? 

- De toren is naast het water 
- De toren is onder de lucht 
- De wolken zijn naast de toren 
- Hoeveel verdiepingen zijn er? 
- Welke kleuren heeft de toren? 
 
 
Maurizio Cattelan, Zonder titel, 2001 

 
Voor dit beeld is speciaal een gat in de grond van de museumzaal 
gemaakt. Het beeld is gemaakt van was (zoals een kaars). De 
kunstenaar heeft zichzelf nagemaakt (een zelfportret). Het lijkt net echt. 
Doordat het beeld zo echt lijkt, houdt hij ons een beetje voor de gek en 
brengt hij ons in de war: komt hier echt een man uit de vloer of…? 
 
Zie ook: http://collectie.boijmans.nl/nl/object/131310/Untitled-
%28Manhole%29-%28Zonder-titel%29/Maurizio-Cattelan 
 
Bespreek met de leerlingen het kunstwerk: 
- De man is in de vloer 
- De man komt uit de vloer 
- De man klimt naar boven/ omhoog 
- De man kijkt over het randje 

- De man komt van beneden 
- Je ziet de man niet helemaal 
- Het beeld is net echt 

 
 
 
-------------Opdrachten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naar aanleiding van de kunst die u samen met de leerlingen hebt bekeken en onderzocht, kunt u 
onderstaande opdrachten als vervolg/ verwerking toepassen. 
 
1. Kleuren en stippen 
Welke kleuren vinden de leerlingen mooi? De leerlingen kiezen ieder 4 kleuren verf. Kijk samen nog 
even naar het lievelingsschilderij van Paulo, De haven van Rotterdam door Paul Signac. Het is 
helemaal gemaakt van stipjes.  
 
Dan maken de leerlingen zelf een stippenschilderij. Ze kunnen dit doen naar eigen inzicht, of met een 
‘voorbeeld’; een zwartwit-foto van een gebouw, landschap of persoon vullen ze zelf in met stippen. 
 
2. Een schilderij als Kandinsky 
De leerlingen mengen verschillende kleuren en beschilderen daarmee verschillende stukken papier. 

http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3723/De-toren-van-Babel/Pieter-Bruegel-%28I%29
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3723/De-toren-van-Babel/Pieter-Bruegel-%28I%29
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/131310/Untitled-%28Manhole%29-%28Zonder-titel%29/Maurizio-Cattelan
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/131310/Untitled-%28Manhole%29-%28Zonder-titel%29/Maurizio-Cattelan
http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/st-96


Als de verf droog is, knippen ze hier allerlei vormen uit.  
Eerst bekijken ze goed welke vormen ze geknipt hebben. Dit doen ze aan de hand van ordenen: 
Welke vormen zijn er allemaal? De vierkanten worden bij de vierkanten gelegd, de driehoeken bij de 
driehoeken en de fantasievormen bij de fantasievormen. 
 
De groepjes vormen worden vervolgens geordend van groot naar klein. 
 
Alle vormen worden weer bij elkaar gelegd. Nu ordenen de leerlingen de vormen naar kleur: blauw 
komt bij blauw, rood bij rood enz. 
De kleuren worden vervolgens geordend van licht naar donker. Zijn alle kleuren makkelijk in te delen? 
Wat voor oplossing kunnen de kinderen daarvoor verzinnen? 
 
Met de vormen maken ze nieuwe schilderijen, zoals Kandinsky met verschillende vormen en kleuren 
een kunstwerk maakte. Welke vormen en kleuren willen ze daarvoor gebruiken? 
 
De kunstwerken worden een mooie verzameling waarmee zelfs een tentoonstelling mee in te richten 
is. 

 


