
Met Rolf Connect ontwikkelings-
materialen leg je een koppeling tussen 
het werken aan doelen zoals taal- en 
rekenontwikkeling, het omgaan met 
digitale middelen en het ontwikkelen 
van 21e-eeuwse vaardigheden.    

Rolf Connect:
Kleur en vorm

Spelend leren met Lotje
Samen met Lotje speel je in de speeltuin en leer je ondertussen alles over kleuren en vormen. 
Laat je verrassen door de spellen. Maak bijvoorbeeld een mooie speeltuin voor Lotje of race met 
je auto op het kleuren- en vormencircuit.

Onderweg leren kinderen over primaire en secundaire kleuren, geometrische vormen in 2D en 3D, 
het herkennen en bij elkaar zoeken van figuren en nog veel meer. Hoe meer kleuren- en vormenkennis 
ze opdoen, hoe verder ze komen in de spellen. En Lotje helpt ze bij ieder spel op weg.

Rolf Connect - Kleur en vorm zit vol leerzame, creatieve en uitdagende 
ontwikkelingsmaterialen en laat zien dat spelend leren werkt. 

Ontwikkelingsdoelen 
Door het spelen van Rolf Connect - Kleur en vorm ontwikkelen kinderen 
verschillende vaardigheden en kennis passend bij het SLO: 

Rekenontwikkeling
• Meten en meetkunde: meetkunde 
 • Kleuren  
  -  Primair en secundair 
  -  Mengkleuren 
  -  kleurnuances
 • Vormen 
  -  Vormkenmerken 
  -  geometrische vormen 
  -  geometrische vormen
 • Opereren met vormen, kleuren en figuren 
  -  Seriëren  
  -  Construeren 
  -  Experimenteren met spiegeleffecten 
  -  Oriënteren in de ruimte 
  -  Oriënteren in het platte vlak 
 



Ontdek ook de andere Rolf ontwikkelings-
materialen op www.derolfgroep.nl. Of stuur 
een mail naar klantenservice@derolfgroep.nl 
of bel 088–410 10 20.

Ideeën om Rolf Connect - Kleur en vorm in jouw groep in te zetten 
Je haalt het meeste uit Rolf Connect - Kleur en vorm als je een verbinding maakt met de échte wereld: 

1. Begin met een instructie in kleine kring 
  In dit spel is er veel aanbod voor verschillende doelen. Ga met kinderen in gesprek over 
 het onderwerp/doel dat je wil behandelen en geef uitleg aan de hand van voorbeelden over 
 kleur & vorm.
2.  Creëer een rijke speelleeromgeving waarin kinderen kennismaken met het thema door handelend 

materiaal en creatieve activiteiten aan te bieden  
  Bied in de speelleeromgeving ontwikkelingsmaterialen aan die passen bij het thema. 
 Leuke producten hierbij zijn: 
 • Rolf Puzzels - Kleurnuance   • Rolf Originals - Tangramspel
 • Rolf More  - Vormen vinden   • Rolf Basics - Cirkelspel
 • Rolf Originals - Zesmaster   • Rolf Originals/Essentials - Lollypops 
 • Rolf Originals - Vormritme   • Rolf More - Geometrische vormenlotto’s 
    En/of laat de kinderen een creatieve verwerkingsopdracht maken: 
 • Mozaïeken  
 • Plakfiguren maken 
 • Creatief aan de slag met rijgkralen
 • Figuren namaken met kiezelstenen in regenboogkleuren
 • Verven met primaire kleuren en maak zelf secundaire kleuren door te mengen 
 En/of laat de kinderen bewegend leren: 
 • Zoek rode voorwerpen in het klaslokaal/de gang en leg ze op volgorde van licht naar 
  donkerrood. 
 • Zoek een kleur voorwerp die je krijgt als je rood met blauw mengt. 
 • Kleuren en vormen voetbal. 
 • Stoepkrijtklei: zelf maken (kleur) en 2D en 3D vormen tekenen (kubus).

 

3. Zet Rolf Connect – Kleur en vorm in  
 Als de kinderen middels instructie in kleine kring en verschillende activiteiten kennis hebben 
  gemaakt met verschillende kleuren en vormen, zet je Rolf Connect - Kleur en vorm in. Zo doen 

kinderen nog meer kleuren- en vormenkennis op.
4. Optioneel: zet weer handelend materiaal in  
 Als de kinderen middels instructie in kleine kring en verschillende activiteiten kennis hebben 
  gemaakt met verschillende kleuren en vormen, zet je Rolf Connect - Kleur en vorm in. Zo doen 

kinderen nog meer kleuren- en vormenkennis op.

Rolf Connect - Kleur en vorm…
… bestaat uit 15 kleur- en vormblokjes die samen maar liefst 19 varianten mogelijk maken - en is 
gekoppeld aan de doelen van het SLO-gebied Rekenen. Natuurlijk komt Kleur en vorm met een 
duidelijke handleiding, zodat je direct goed voorbereid kunt beginnen!

Bekijk de video!

 

Tip: Leer kinderen over kleuren en vormen door een bewegend leren activiteit aan te bieden. Leg 
verschillende kleuren papier verspreid in de ruimte. Vraag of de kinderen op zoek willen gaan naar 
voorwerpen in de ruimte met deze kleur en vorm. Bijvoorbeeld: zoek alle rode ronde vormen of blauwe 
vierkanten. Deze voorwerpen plaatsen ze op de bijpassende kleuren papier.
Liever naar buiten? Leg dan verschillende kleuren hoepels op de speelplaats of kleur stoeptegels in 
met verschillende kleurenstoepkrijt.

Let op!    
Dit spel kan alleen 
worden gespeeld met 
de Rolf Connect HUB. 
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