Regenboog kleurenmeetlat
Als je een regenboog ziet, zie je 7 kleuren tegelijk. Vind je
dezelfde kleuren om je heen?

Materialen

Een spiegel, een stok, potlood
kwast en verf in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw,
paars en violet.

Inleiding

Een regenboog is altijd opgebouwd uit dezelfde kleuren naast
elkaar: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en violet. Deze
kleuren zitten in wit licht en komen tevoorschijn als het licht
‘breekt’. Als het regent en tegelijkertijd de zon schijnt, ‘breekt’
het witte licht op de regendruppels en zie je een regenboog.

Naar buiten

1. De kinderen zoeken buiten naar een mooie stok. Laat de stok goed drogen. Haal zo mogelijk
de bast eraf.
2. Laat de kinderen goed kijken naar het kleurenprisma van een regenboog. Als het regent en
de zon schijnt, kun je buiten een regenboog bekijken. Op andere momenten kun je gebruik
maken van een spiegel om zonnestralen te breken en daarmee een regenboog op een witte
muur projecteren.
3. Elk kind maakt een kleurenmeetlat door een stok te beschilderen in de 7 kleuren van de regenboog. Elke kleur even groot.
4. Als de regenboog kleurenmeetlat droog is gaan de kinderen naar buiten om te meten hoeveel van elke kleur te vinden is. Ze zetten een streepje op de kleur op de stok elke keer als ze
iets in die kleur vinden. Welke kleur komt het meest voor?
Tip: Schrijf ‘herfst’ op de stok en in een rechte lijn de streepjes erachter. Het volgende seizoen
draai je de stok een kwart slag en doe je hetzelfde met ‘winter’.

Afsluiting
Bewaar de kleurenmeetlatjes en ga er in het
volgende seizoen weer op uit. Herhaal de activiteit. Welke kleuren zie je nu? Is er iets veranderd?
Leuk om op deze manier de kleuren in de 4
seizoenen te vergelijken.
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