
In dit artikel staan activiteiten voor baby, dreu-

mes en peuter die het ruimtelijk inzicht stimule-

ren en toegevoegd kunnen worden aan het katern 

‘Regen’ bij het onderwerp ‘regenboog’. De activi-

teiten zijn erop gericht het onderzoekende ge-

drag van jonge kinderen te ondersteunen. Pluk de 

regenboog uit de lucht en laat kinderen de boog 

ervaren van heel dichtbij met materialen en heel 

hun lijf.

In het artikel ‘Het pasta-avontuur’ is ingegaan op 
het stimuleren van vrije expressie en creativiteit bij 
jonge kinderen. In dit tweede artikel wordt voortge-
bouwd op deze aspecten en ingezoomd op het bele-
ven en ervaren van de vorm ‘boog’ en hiermee te 
(de)construeren en te opereren. Door jonge kinde-
ren te laten onderzoeken en experimenteren met 
deze vorm, leren zij hem van alle kanten en op al-
lerlei manieren kennen. Door concreet en tastbaar 
de vorm te laten ervaren, verankert de boog zich in 
het kind. Zij zullen op een gegeven moment deze 
vorm herkennen; bij zichzelf (eigen lichaamsruimte 
en vormen) en in de wereld om hen heen.
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Pluk de regenboog uit de lucht!
Het belang van het experimenteren met de boogvorm 

voor het latere reken- en leesproces
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Voorbereiding
Hang een of meer kristallen op ooghoogte van de kin-
deren voor het raam waarop vaak de zon schijnt. Be-
vestig ze met sterk visdraad zodat ze er niet zomaar 
afgetrokken kunnen worden. 

Uitvoering
1. Laat de kinderen de regenboogjes zelf ontdekken 

of nodig de kinderen uit: ‘Kom eens kijken, (naam) 
wat ik hier zie!’

2. Laat de kinderen de regenboogjes aanraken.
3. Beweeg het kristal rustig zodat ook de regenboog-

jes bewegen. Gaan de kinderen op onderzoek uit 
naar wat jij heen en weer beweegt? Laat de peuter 
zelf ook voorzichtig het kristal bewegen.

4. Indien de muren en/of vloeren niet wit zijn, kunnen 
de peuters de regenboogjes ‘vangen’ op wit papier 
door het vel papier op de regenboog te plaatsen.

Uitbreiding baby’s
5. Een regenboog op de vloer is toegankelijk voor 

baby’s die op hun buik kunnen spelen. In de box of 
een (wip)stoel kunnen baby’s kijken naar regen-
boogjes op het plafond of op de muur.
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Eigen handelen
Volg de reacties van de kinderen. Zeg niet dat het een regenboog is en benoem niet de diverse kleuren, maar 
laat de kinderen komen met hun eigen woorden, verhalen en verbeelding die zij daaraan willen geven. Wel-
licht zegt een kind zelf dat het een regenboog is of welke kleuren hij/zij ziet. Volg het onderzoekproces van 
de kinderen zonder het in te vullen.

Activiteit 1 • Oog voor een regenboog

Doel De kinderen verkennen en onderzoeken de regenboog en de kleuren.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Spontane activiteit 
en verwondering  
van één kind of  een 
groep kinderen. 

In de ruimte. Het moment dat de zon schijnt 
en de lichtstralen door het 
kristal regenboogjes vormen in 
de ruimte.

•   raam op het zuiden  
(in de zon)

• kristal(len)
• sterk visdraad
• wit papier



Afsluiting
Zing het volgende liedje op de melodie van ‘In de ma-
neschijn’ en maak de bewegingen erbij. Dit kan zowel 
voor de baby, als de dreumes, de peuter en de jonge 
kleuter. Herhaal dit liedje op momenten wanneer de 
regenbogen zichtbaar zijn in de (groeps)ruimte.

Tips voor verwerking  
Prentenboek Lotta en de regenboog van Diane Put, 
Clavis (2009)
Ook digitaal te bekijken https://www.youtube.com/
watch?v=aGLCHmhnMTo.
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Liedje Bewegingen

In de zonneschijn. ------------------------------------
In de zonneschijn. ------------------------------------
Keek ik op de muur* naar een kleurige lijn. ----
En je ziet het goed. -----------------------------------
En je ziet het goed. -----------------------------------
Zo straalt de zon
door het kristal.---------------------------------------
Zo komen regenboogjes overal. ------------------

En dat is rood. 
En dat is blauw.
En al die andere kleuren waar ik zo van hou.
En hij is laag. ----------------------------------------
En hij is hoog. ---------------------------------------
En zo zie je hier en daar een regenboog
met je oog. -------------------------------------------

* i.p.v. op de muur: op de grond, op de kast, 
op de stoel, naast mij enz.

Maak met de arm(en) een cirkel.
Maak met de arm(en) een cirkel.
Wijs naar de regenboog en teken een lijn in de lucht.
ja knikken.
ja knikken.

Wijs het kristal aan en geef hem een tikje.
De regenboogjes bewegen door de ruimte.

Wijs naar de grond of maak je klein en raak de grond aan.
Wijs naar het plafond of maak je lang en reik naar boven.

Wijs je oog aan.



Voorbereiding
Verzamel de materialen. Leg alleen de houten regen-
bogen op de grond. Laat de grote, ronde spiegel nog 
achterwege om later in de activiteit aan te bieden.

Uitvoering
1. Laat de kinderen op eigen initiatief naar de houten 

regenbogen toe gaan of geef het materiaal aan.
2. Laat de kinderen de houten bogen onderzoeken, 

ermee experimenteren en spelen.  
3. Observeer het experiment en speel mee. 
•	 Baby’s sabbelen op het materiaal, voelen eraan en 

bewegen het.
•	 Dreumesen gaan ermee sjouwen.
•	 Peuters creëren en verbeelden ermee.
De mogelijkheden van deze houten regenbogen zijn 
namelijk eindeloos: 
•	 op elkaar stapelen van groot naar klein, zodat een 

toren ontstaat,
•	 in de breedte achter elkaar plaatsen, zodat één 

lange tunnel ontstaat, 
•	 in de lengte achter elkaar plaatsen, zodat een lan-

ge rups ontstaat, 
•	 een boog omdraaien, zodat die kan hobbelen,
•	 in elkaar klemmen, zodat cirkelvormige (lijn)figu-

ren ontstaan,
•	 in de verbeelding als telefoons, bruggen, poorten, 

hekken, huisjes enz.

4. Herhaal deze activiteit op een ander moment en 
leg ook een ronde spiegel op de grond. De bogen 
komen in een ander perspectief terecht en een an-
dere dimensie ontstaat. De bogen worden cirkels.

Uitbreiding 1 - 4 jaar
5. Laat de kinderen een spoorbaan (om de spiegel) 

maken met de gebogen rails. 
6. Laat het treintje eroverheen rijden.
7. De houten regenbogen kunnen eventueel bruggen 

en tunnels voorstellen. 

Afsluiting
Na het opruimen van de materialen, is het tijd voor 
het fruit eten. Laat kinderen de boogvorm van de ba-
naan opmerken en voelen. Dit geldt ook voor de boog-
vorm van de partjes van een mandarijn/sinaasappel. 

Tips voor verwerking 1 - 4 jaar 
Zet een hobbelpaard neer. De kinderen ervaren het 
hobbelen op een boog met hun hele lijf. Dit kan on-
dersteund worden met het volgende versje op het 
ritme van hun schommelen:

(H)olleke bolleke
Rubisolleke
(H)olleke bolleke
Knol!
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Eigen handelen
Bouw de activiteit op met betrekking tot het aangeven van materiaal: niet alles tegelijk maar een voor een. 
Wanneer kinderen nog vol aandacht zijn, hoeft er niet direct ander materiaal aangeboden te worden. Voeg 
nieuw materiaal toe als de betrokkenheid afneemt. Ga wel in op initiatieven van kinderen als u daaraan kunt 
voldoen. 

Activiteit 2 • Hollekebolleke

Doel De kinderen onderzoeken, experimenteren, spelen en creëren met bogen.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Vrij spel in een kleine 
groep of individueel.

Op de grond. Tijdens vrij spelen, 
voor het fruit eten.

• houten regenbogen (van Grimm’s)
• grote, ronde spiegel(s)
• houten treinrails (alleen de gebogen 

rails) en treintje
• bananen, mandarijnen of sinaasappels
• hobbelpaard 



Voorbereiding
Verken en oefen welke bogen zich allemaal in het 
eigen lichaam bevinden of die gemaakt kunnen 
worden:
•	 Met de voeten en handen plat op de grond, de rug 

is bol.
•	 Met de voeten en handen plat op de grond, de rug 

is hol en naar de grond toe.
•	 Een kommetje maken met de hand, binnenkant van 

de hand naar beneden draaien.
•	 Met alleen duim en wijsvinger samen.
•	 Met de arm en de elleboog.
•	 Een treurige mond met de mondhoeken naar  

beneden.

Uitvoering
1. Vertel aan de kinderen dat je een regenboog bent. 

Stel de vraag: ‘Hoe moet ik gaan staan als regen-
boog?’

2. Laat de kinderen reageren en het voordoen.
3. Richt je vooral op een boog maken met de voeten 

en handen plat op de grond waarbij de rug bol is. 
Kan ieder kind zo gaan staan?

4. Nodig de kinderen uit om onder jouw boog door te 
kruipen: ‘Wie komt er onder mijn regenboog door?’

Uitbreiding 3 jaar en ouder
5. Wie kan een boog maken met de armen? Welke  

bogen zitten in mijn gezicht?
6. Maak met de kinderen samen een erepoort door 

twee kinderen tegenover elkaar te laten staan. Zij 
pakken elkaars handen vast en brengen deze om-
hoog zodat een boog/poort ontstaat. Laat de an-
dere kinderen eronderdoor gaan. 

7. Maak de ereboog/poort zo lang als er tweetallen 
zijn. Laat steeds de achterste kinderen door de 
boog naar voren gaan. Vooraan pakken zij weer el-
kaars handen weer vast en maken een boog.

Afsluiting
De kinderen zitten aan tafel. Zing het liedje: Met de 
vingertjes. Dit eindigt met de ellebogen. 
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Eigen handelen
Kinderen komen met initiatieven bij punt 2. Honoreer dit door samen het initiatief van het kind na te doen. Het 
kind ervaart dat zijn/haar inbreng ertoe doet. Ook al is het geen boogvorm, dan wordt het samen toch uitge-
voerd. Verbeter het kind niet.

Activiteit 3 • Boogie (be)woogie

Doel De kinderen ontdekken en spelen met de bogen in het lichaam.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

1½ - 4 jaar Begeleid spel in een 
kleine groep.

Op de grond.
Aan tafel.

Als ochtend- of 
middagactiviteit.

Liedje Bewegingen

Met de vingertjes, met de vingertjes. -------------------
Met de platte, platte handjes. ----------------------------
Met de vuistjes, met de vuistjes. -------------------------
Met de ellebogen, boem boem boem. ------------------

Met de wijsvingers om beurten op de tafel tikken.
Met de platte handen om beurten op de tafel slaan.
Met de vuisten om beurten op de tafel slaan.
Met de ellebogen om beurten op de tafel trommelen.



Voorbereiding
Leg een aantal regenboogtrapveren zichtbaar in de 
ruimte op de grond.

Uitvoering
1. Laat de kinderen de trapveren vastpakken, verken-

nen en uitproberen. 
2. De kinderen zullen het in- en uitrekken van de trap-

veer herhalen. Of gaan bewegen als een jojo. 
3. Laat de kinderen experimenteren door de trapveer 

van allerlei dingen af te duwen bijvoorbeeld: een 
schoenendoos, opbergbox, emmer, enzovoort. 

4. Laat zien hoe een armband te maken is, indien kin-
deren hier zelf niet mee komen. 

5. Kunnen de kinderen bogen maken van de regen-
boogveer? Met beide handen of op de grond. Doe 
dit anders voor.

Afsluiting
Laat de kinderen zien hoe de regenboogveer van de 
trap kan lopen.
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Eigen handelen
Zorg ervoor dat ieder kind zijn/haar eigen regenboogtrapveer heeft. Hierdoor bied je ieder kind zijn/ haar 
eigen ontdek- en imiteerproces. De trapveren raken soms in de knoop. Help de kinderen dan om de trapveer 
in orde te maken. 

Activiteit 4 • Op en neer met de regenboogtrapveer

Doel De kinderen manipuleren en spelen met een regenboogtrapveer.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Individueel spel. Ergens in de ruimte 
op de grond.
Bij een vaste trap.

Als ochtend- of 
middagactiviteit .

• regenboogtrapveren



Voorbereiding
Ieder kind krijgt een eigen vergiet. Zorg dat er ge-
noeg chenilledraden zijn. Leg deze klaar op de tafel.

Uitvoering
1. Laat de kinderen op hun stoel om de tafel zitten.
2. Laat ze eerst (samen met jou) de vergiet verkennen.
3. Geef vervolgens ieder kind een chenilledraad. Wat 

doen de kinderen hiermee?
4. Doe eventueel voor hoe ze een boog kunnen maken 

met het draad in de gaatjes. 

Afsluiting
Zing het liedje op de melodie van ‘Het regent, het re-
gent’. Laat de kinderen in een kring of vrij door de 
ruimte bewegen met het vergiet op hun hoofd. 

Het regent, het regent.
De vergietjes worden nat.
Daar kwam opeens het zonnetje aan.
Waardoor kleine boogjes ontstaan.

Tips voor verwerking
Prentenboek Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle, 
Gottmer (1990).
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Eigen handelen
Laat de kinderen vrij (de)construeren. Wees erop voorbereid dat kinderen sneller klaar zijn dan gedacht. Zorg 
ervoor dat deze activiteit de hele dag beschikbaar is voor de kinderen. Indien het werken met de vergiet te 
lastig is, bied dan een stuk klei aan waarin het draad geprikt kan worden. 

Activiteit 5 • Het regent dat het (ver)giet

Doel De kinderen maken bogen met chenilledraad in de gaten van een vergiet.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

3 - 4 jaar Begeleid spel in een 
kleine groep. 

Zittend aan een 
tafel.

Als ochtend- of 
middagactiviteit. 

• chenilledraad in regenboog-
kleuren

• vergieten


