
 1 

Workshop basisscholen mei 2022 
 
Door: Ida Hartlief 
Tel: 06-37444466 
Mail: idahartlief@msn.com  
 
Tijdsduur les: 60 minuten 
 
Het verhaal van “de kleurloze Draak”. 
 
Dit verhaal wordt verteld aan de hand van het decoratieve schilderij 
 

 
 
De draak ziet alle kinderen 
Hij vertelt dat hij niets doet en niets beleefd, geen vuur en kleur heeft en ………. (Sippen)  
 
Dan ziet hij het gordijn………  
Wauw; wie ben jij?  (Draak ziet een kikker)  
Hoe kom je aan die kleur? – Zon, blauw, groene kroos.  
Wauw, wie ben jij? (Draak ziet een schildpad)  
Hoe kom jij aan die kleuren? (Bloemen, zon, water, gras)  
 
Wauw, wie ben jij? (Draak ziet een roodborstje)  
Hoe kom jij aan die kleuren? (Rode besjes, de lucht)  
 
De draak houdt een zielig praatje: geen kleur, wil terug in zijn holletje 
 
Ineens: maar ik wil ook kleur, ik voel mij beter, ik voel de kleur. 
Ik wil een kleurrijke draak worden.  
 
Wat heb ik allemaal gezien?  
Zon, kikker, schildpad, waterlelies, roodborstje, bessen, zwanen, vlinder.  
 
Einde verhaal en de kinderen kunnen nu beginnen met het schilderen en versieren van hun 
eigen kleurloze draak en omtoveren naar een kleurrijke draak.  
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Schema les:  
 

 Wij beginnen in een halve kring voor het verhaal (ongeveer 10 min.) 

 Daarna gaat ieder kind bij zijn eigen tafeltje zitten  

 De draken worden uitgedeeld aan de kinderen om te verven en te versieren  

 Als steuntje kan een half wc-rolletje dienen, waar de draak in wordt geschoven.  

 Het wc-rolletje mag ook versierd worden, geverfd of beplakt naar eigen idee.  
 

Suggesties voor de groepsleerkracht: 
 
Nabespreking of kringgesprek naar aanleiding van het verhaal. 

 Wie heeft er een lievelingskleur? 

 Wat gebeurt er met je als je deze kleur ziet?  
o Emoties benoemen zoals: blij, vrolijk, gelukkig!  

 Wat gebeurt er als je aan een lelijke kleur denkt zoals zwart of heel donkerbruin?  
o Emoties benoemen zoals: somber, bang, donker gevoel.  

 
De draak zat alleen in zijn hol en was niet blij.  

 Wat gebeurde er met de draak toen hij rond ging kijken buiten? 

 Wie voelt zich weleens als de kleurloze draak? 

 Wie voelt zich weleens als de kleurrijke draak?  
Bewegen op kleuren. 
Geel = vrolijk dansen 
Zwart = zwaar moeilijk bewegen 
 
Muziek. 
Vrolijke lichte en hoge tonen en lage zware tonen 
Op vrolijke tonen is het leuk en fijn om met linten te zwaaien 
 
Contrast.  

 Contrast kun je laten horen en voelen door vrij op deze tonen te bewegen.  

 Contrasten kan je ook met wasco laten zien; maak bijvoorbeeld een vrolijke en een 
donkere kant op papier.  
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Materiaal dat aanwezig dient te zijn op school:  

 Voor elk kind een schoteltje met vrolijke kloddertjes verf 

 Kwastje 

 Doekje of stukje keukenrol 

 Potje water (voor uitspoelen kwastje) 

 Gekleurd papier (met glitters)  

 Plaksel 

 Kranten of onderleggers in verband met verven op de tafels 
 
Materiaal dat meegenomen wordt door Ida:  

 Uitgeknipte “draken”  

 Halve wc-rolletjes 

 Crêpepapier  

 Goudpapier 

 Scheur plakband 

 Föhn  

 2 sokpoppen 

 Decoratie schilderij plus gordijn 

 Schildersezel 
 
 
Taak hulpleidster of ouder:  

 Graag vooraf klaarzetten van de schoteltjes met klodders verf 

 Kleuren verf: rood, blauw, geel, wit en eventueel roze en goud.  

 Enkele waterpotten 

 Kranten of onderleggers op de tafels leggen in verband met schilderen. 

 Kinderen een short voordoen 

 Namen van de kinderen op de draken zetten  
 
 

  


