Colour Tracks
Ontdek de kleuren die in de liedjes verstopt zitten. Ga op zoek naar de kleur
en fotografeer deze
Bliep! Hoor jij welke kleur verborgen zit in het liedje? Spoor de kleur op en
maak er een selﬁe mee!
Duur

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Creatieve
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling,
Taalontwikkeling

Doelgroep

: 8-12 jaar

Soort activiteit

: Media

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
per groepje
clickable pdf uit de bijlage
bijlage 2 (colour tracks kleurenblad) geprint
laptop/ telefoon/ tablet met internet
camera/ tablet of telefoon met camera
pen en papier
optioneel: koptelefoons
optioneel: extra geluidsboxen

Wat gaan we doen?
In groepjes (of individueel) gaan we met elkaar de strijd aan! We luisteren naar de Colour Tracks (de 9
stukjes van liedjes in de bijlage) en proberen erachter te komen welke kleuren onder de piepjes verborgen
zitten. In elk liedjesstuk zit 1 kleur verborgen onder de piep. 6 Nederlandse liedjes en 3 Engelstalige. Maak
eventueel gebruik van internet om de teksten van de liedjes te achterhalen en de kleuren te raden. Alle
kleuren ingevuld op je kleurenblad? Ren dan met je groepje met een camera rond en maak groepsselﬁes
met deze kleur in de omgeving van je BSO. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Als het minder weer is kun
je er bijvoorbeeld voor kiezen om dit binnen te doen.
Welk groepje verzamelt als eerst de 9 foto's met de juiste kleuren en wint?

De colour tracks
Dit zijn de liedjes die je vindt in de bijlage
1. Rood: Marco Borsato- Rood
2. Grijs: Broederliefde- Grijze wolken
3. Roze: Doe maar- Sinds een dag of twee
4. Oranje: (Willem van Oranje)- Wilhelmus
5. Groen: Jan Smit- Het werd zomer
6. Zwart: Nick & Simon- Alles Overwinnen
7. Paars: Prince- Purple Rain
8. Blauw: Eiﬀel 65- Blue (Da Ba Dee)
9. Bruin: Van Morrison- Brown Eyed Girl

Speel het spel!
Zet de materialen (samen) klaar en verdeel de kinderen in (gelijkwaardige) groepjes. Als je wil dat de
liedjes harder te horen zijn kun je eventueel extra geluidsboxen neerzetten.
Maak van tevoren de keuze of je alle 9 de liedjes laat raden of alleen de eerste 6. Nummer 1 t/m 6 zijn
Nederlandse liedjes, nummer 7 t/m 9 Engelstalige.
Leg de activiteit uit: luister de liedjes uit de bijlage en raad welke kleur erin verborgen zit onder de
piep die je hoort. De groepjes mogen daarbij gebruik maken van internet. Hierbij kunnen ze delen
van de songtekst eventueel googelen of invoeren op songteksten.nl.
Wanneer ze de kleur hebben geraden, schrijven ze hem op hun kleurenblad (bijlage 2) achter het
juiste nummer. Wanneer ze weten welke kleur ze nodig hebben, gaan ze met het hele groepje en de
camera naar buiten, of naar ruimtes in jullie gebouw, om een groepsselﬁe te maken met de gevonden
kleur. De kleur moet goed zichtbaar zijn op de foto.
Het is hierbij de kunst om dit zo te doen dat het andere team hier zo min mogelijk van ziet. Anders
breng je ze op ideeën of verraad je je gevonden kleur. Je kunt er ook voor kiezen eerst alle kleuren op
te sporen in de Colour Tracks en daarna de 9 foto's te maken.
Ben je klaar? Lever zo snel mogelijk je camera in. De begeleider beoordeelt of je de kleur duidelijk op
de foto's kan zien. Welk groepje heeft als eerst 9 groepsselﬁes met de juiste kleuren op volgorde? Dit
team wint deze challenge!
We gaan nu beginnen: geef elk groepje een tablet (of laptop of telefoon), camera (of tablet/ telefoon),
pen, papier (voor aantekeningen) en het kleurenblad uit bijlage 2. Laat de groepjes (wanneer mogelijk)
in verschillende ruimtes zitten en de liedjes luisteren of gebruik koptelefoons. Camera's klaar? Actie!
Lukt het de groepjes niet de juiste kleur op te sporen? Geef ze eventueel tips. Je kunt dan bijvoorbeeld
de naam van de artiest noemen en eventueel de eerste letter van de titel van het liedje. Let wel op
dat je dit dan ook bij het andere groepje doet.
Wil je het spel moeilijker maken, omdat je bijvoorbeeld veel oudere kinderen in je groep hebt? Lees
dan de variaties en tips in de activiteit en geef nog meer uitdaging aan het spel.

Variaties en tips
Geef nog meer uitdaging aan het spel!
Laat de groepjes de kleuren op de foto's van elkaar raden. Wie raadt de meeste? Of kunnen ze raden
welk liedje er bij de foto's hoort?
Laat de groepjes een bonusspel spelen. Elk groepje zoekt voor het andere groepje op internet naar
een echte 'colour track'; een liedje waar een kleur in zit verborgen. Speel het liedje af voor het andere
groepje en druk het geluid uit wanneer je de kleur hoort. Kunnen zij elkaars colour track raden?
Geef niet alleen een punt voor de selﬁe met de goede kleur, maar laat de groepjes ook de artiest en
de titel opschrijven. Voor elk goed antwoord een extra punt. Je kunt dan dus per kleur 3 punten
verdienen (selﬁe, artiest, titel van het liedje).
Laat de groepjes hun gemaakte selﬁes uitprinten en bijvoorbeeld aan een waslijn hangen. Welk
groepje heeft als eerst de waslijn vol? Ook leuk om de geprinte foto's daarna mee naar huis te geven.
Leuk als aandenken!
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Klik op het cijfer en raad welke kleur
onder het piepje verborgen zit.

www.doenkids.nl
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