
 

www.mamaduizendpoot.com 

 

Het kleurenmonster lespakket 

 

Voorleesboek 

Het hele pakket draait om het boek ‘Het kleurenmonster’. Dit boek koppelt 

kleuren en emoties aan elkaar en kan ervoor zorgen dat kinderen bepaalde 

emoties een plekje kunnen geven. Ook oefenen ze hiermee verschillende 

kleuren. Dit boekje is verschenen in een ‘voorleesboek’ (papieren boekje met harde kaft) en 

een beknoptere versie in een ‘leesboekje’ (kartonboekje). 

Ook is er een tweede deel uit. In ‘Het kleurenmonster gaat naar school’ gaat het 

kleurenmonster voor het eerst naar school…en daar voelt hij natuurlijk van alles bij. 

Kleuren sorteren 

Dit bestaat uit balletjes in 6 verschillende kleuren en 7 potjes: gekleurd, geel, 

blauw, rood, zwart, groen en roze. Het kleurenmonster is verward en gaat 

Wanneer je het boekje leest begin je met het grootste potje waarin alle balletjes 

door elkaar zitten. Dit potje kiep je leeg (in een bakje of op tafel of op de grond 

in de kring of…wat jij maar wilt. Wanneer een emotie (en kleur) besproken is kun je deze met 

de kinderen sorteren in het juiste potje. Aan het einde van het boek hebben alle emoties (en 

kleuren) hun eigen plekje. 

Handpoppen 

Er zijn 6 handpoppen: geel, blauw, rood, zwart, groen en roze. Elke handpop 

past bij een emotie. Je kunt op deze manier de emoties meer benadrukken 

maar je kunt ook de handpoppen de kring rond laten gaan. De kinderen 

vertellen dan iets over die emotie…iets wat ze zelf hebben meegemaakt waardoor zij zich zo 

voelden. Maar er kan uiteraard ook gewoon lekker mee gespeeld worden in de poppenkast. 

Zorgenvriendje 

Een zorgenvriendje is een monstertje met een rits als mond en een 

opbergruimte achter de rits. Het idee is dat een kind zijn/haar gevoel 

opschrijft/tekent wat hem/haar dwars zit en dit in het zorgenvriendje stopt. Het 

monstertje ‘eet’ vervolgens deze ‘negatieve’ gevoelens terwijl het kind zijn/haar ei kwijt is.  

Een kleurenmonster tekenen 

Een kleurenmonster zelf tekenen is niet moeilijk. Ga stap voor stap een 

kleurenmonster tekenen met de kinderen en laat de kinderen hun eigen 

kleurenmonster inkleuren zoals zij zich voelen. Hierover is een instructiefilmpje 

te vinden op het YouTube kanaal van Mama Duizendpoot.  

 

Een kleurenmonster knutselen van een wc-rolletje 

Van een wc-rolletje, vouwblaadje, lijm en een zwarte stift maak je vrij simpel 

een kleurenmonster. In dit filmpje kun je stap voor stap zien hoe je dit 

kleurenmonstertje kunt maken. Hierover is een instructiefilmpje te vinden op het 

YouTube kanaal van Mama Duizendpoot. 


