Op een zonnige dag
met schaduw

Als de zon schijnt, krijg je een
schaduw op de grond. Ga naast
elkaar staan. Welke schaduw is de
kortste? Daarnaast gaat iemand
staan van wie de schaduw iets
langer is. En nog iets. En nog…
Totdat jullie van klein naar groot
naast elkaar staan.
Met schaduwen kan je ook een
spelletje spelen: één kind is de
tikker. De tikker probeert op de
schaduw van een ander te gaan
staan. Als dit lukt is die ander de
tikker.
Extra opdracht voor 6+: Trek
met het stoepkrijt een lijn om de
schaduw van een ander kind. Doe
dit later op de middag nog een
keer. Is er iets veranderd?
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Wist jij dat je de natuur ook kunt
voelen? Je streelde vast weleens
met een veertje langs je wang. Of
je prikte je aan een brandnetel of
een bramenstruik.
Jullie gaan in tweetallen rondlopen. De één leidt, de ander is
geblinddoekt of heeft zijn ogen
dicht. De leider laat de ander
onderweg allemaal dingen voelen.
Wissel na 5 minuten. Praat na
afloop met elkaar over wat jullie
hebben gevoeld. Wat vonden
jullie het fijnste voelen en wat
niet? Vond je het spannend om te
doen? Waarom?
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Geef elkaar een hand en ga in een
kring staan. Loop zo ver mogelijk
uit elkaar en laat de handen los.
Draai je met de rug naar elkaar
toe. Luister, kijk en zoek op deze
plek een klein kriebelbeestje.
Misschien loopt er een kevertje
of vliegt er een wesp rond. Als je
echt niks kunt vinden mag je zelf
een diertje bedenken. Iedereen draait zich weer om, zodat
alle gezichten weer naar elkaar
kunnen kijken. En vertel wat je
gezien hebt.
6+ variant: Beeld nu één voor één
je diertje uit. De andere kinderen
mogen vragen stellen die alleen
met ja of nee beantwoord kunQHQZRUGHQ %HQMHJURRW"%HQMH
NOHLQ".XQMHYOLHJHQ"6WHHNMH" 
Kunnen jullie elkaars dier raden?
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Bij dit spel werken jullie in tweetal
tweetal-len. Jullie zijn superspeurders en
moeten al jullie zintuigen gebruiken. Elk tweetal krijgt 1 eierdoos
en een briefje met een tegenstelling, bijvoorbeeld: zacht - hard. Let
op: houd je tegenstelling geheim
voor de andere tweetallen! Jullie gaan nu op zoek. Naar wat er
op je kaartje staat. Bijvoorbeeld
5 zachte dingen in de natuur en 5
harde dingen. Die leg je op een rij
WHJHQRYHUHONDDU LQKXQHLHUGRRV
Hebben jullie 10 dingen gevonden? Zoek dan een ander tweetal
op dat ook klaar is. Wissel jullie
eierdozen uit. De bedoeling is dat
je nu van elkaars eierdoos raadt
welke tegenstelling erin zit. Tip:
gebruik hierbij al je zintuigen, ruik,
k,
voel, luister, kijk!
Voorbeelden van 4+ tegenstellingen: Hard - zacht. Nat - droog.
Licht - donker
Voorbeelden van 6+ tegenstellingen: Ruw - glad. Prikkelend - zacht.
Muf - fris
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Z k elk
Zoek
lk een lange,
l
stevige
t i grasspriet. Buig allemaal je eigen
spriet dubbel en haak de lus dóór
de lus van een ander kind. Dan
rústig trekken en afwachten
welke spriet het eerst breekt!
+HW]HOIGHSULQFLSHDOV~HLWMHWLNken’ met Pasen.)
Als jouw grasspriet breekt, ben je
af. Als jouw grasspriet wint, ga je
daarna tegen een andere winnaar.
Wie heeft aan het eind de allersterkste grasspriet?!
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Veel dieren in het bos hebben een
goede neus.
neus Hebben jullie dat
ook?
Ruik aan een boom, wat ruik je?
En hoe ruikt een blaadje? Ga ook
eens met je handen door een
struik, wat ruik je dan?
6WHHNRRNHHQVMHQHXVLQGHOXFKW
en ruik eens aan een steen.
Zoek samen met de kinderen
iets wat lekker ruikt. Is er ook iets
te vinden wat vies ruikt? Vindt
iedereen hetzelfde lekker en vies
ruiken?

?

Actief in de natuur

Voorbereiding
Activiteit
>2
Leeftijd
4

6

8

10

12

Bomen klimmen is leuk. Maar je
moet wel voorzichtig zijn.
Met deze klimregels erbij, heb je
nog meer plezier.
1. Nat is glad: vooral als er mos
op zit. Bij glibberigheid niet
klimmen. Test het even van
tevoren.
 6
 WDPUHJHOEOLMI]RGLFKWPRJHlijk bij de stam, de takken zijn
hier het dikst en het sterkst.
3. Kijkregel: kijk uit voor dode
takken, die kunnen afbreken.
Let goed op of je dode takken ziet, je herkent ze aan een
afgeschilferde bast.
4. Buigregel: als een tak erg doorbuigt, is deze te dun.
5. Driepuntsregel: je hebt twee
handen en twee voeten om te
klimmen. Zorg dat je altijd met
3 van de 4 contact hebt met de
e
boom.
6. Buikregel: klim met je buik naarr
de stam.
7. Durfregel: doe niets wat je niett
durft. Bedenk dat je ook nog
terug moet.
8. Voorrangsregel: degene die
daalt, heeft altijd voorrang.
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Wij gaan op zoek naar kleuren.
Pak een eierdoos en zoek voor elk
vakje een voorwerp uit de natuur met een andere kleur. Welke
kleuren kan je mak
makkelijk vinden?
En welke slecht?
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Temperatuur boven de
12 °C
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In de struiken wonen heel veel
spinnen, kevertjes en torretjes.
Houd de paraplu ondersteboven
RQGHUGHVWUXLN RIKHWODNHQ
uitgespreid) en schud aan de
takken. Zorg wel dat ze niet
afbreken! Hoeveel beestjes zitten
er in jouw paraplu? Wat zijn het
voor beestjes? Hoe bewegen ze?
Welke kleur hebben ze? Kunnen
ze vliegen of niet? Weet je hoe
het diertje heet of verzin je zelf
een goede naam?
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kleur of een oud, wit
laken.

Maak in het bos je eigen hinder
hindernisbaan! Zoek bomen waar je
overheen, onderdoor en tussendoor kan klimmen, lopen of
springen! Verzamel dode takken
en andere materialen en maak
er een hindernisbaan van. Alles
kan, maar pas wel op dat het niet
WHJHYDDUOLMNZRUGW,V~LHNODDU"
Testen maar!

1G

Actief in de natuur

Voorbereiding
Activiteit
>1
Leeftijd
4

6

8

10

12

Ga in een cirkel staan. Iedereen
krijgt een papierstrookje met
daarop een diersoort. Laat de
andere kinderen niet zien welk
dier je bent! Ergens in de cirkel
is een kind met hetzelfde dier op
zijn kaartje.
Op het startsein beelden jullie
allemaal het dier op je kaartje uit.
Dit mag door geluiden en bewegingen. Probeer zo je diermaatje
naar je toe te lokken. Je mag zoveel geluiden en bewegingen maken als je wilt, maar je mag niet
praten met woorden. Wanneer je
jouw diermaatje gevonden hebt,
loop je samen al loeiend, kakelend
RINZLVSHOHQGQDDUGH~GHDUN
een verzamelplek buiten de kring.
Daar is de spelleider die op jullie
kaartjes kijkt of het klopt. Het
VSHOVWRSWZDQQHHUDOOHSDUHQ~DDQ
Q
boord’ zijn.
Dit spel is handig om een groep
snel in tweetallen in te delen.
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Jullie werken in tweetallen. Eén
van jullie doet zijn ogen dicht
of krijgt een blinddoek om. De
ander leidt de geblinddoekte naar
een boom. Hoe verder weg, hoe
moeilijker. De leider helpt zijn
maatje de boom te verkennen
door te laten voelen hoe uniek
GH]HERRPLV6WHOYUDJHQDOV
“Hoe ruikt de boom?”, “Passen
je armen er omheen?”, “Zitten er
knoesten of bijzondere uitsteeksels aan?”. Zo onthoudt de ander
de boom goed. Loop terug naar
de beginplek en doe de blinddoek af of je ogen open. Je kan
het extra moeilijk maken door
de geblinddoekte nog een paar
keer rond te draaien voordat de
blinddoek af mag. Dan mag hij
de boom zoeken die hij gevoeld
heeft. Wissel daarna van rol.
En…, zijn nou alle bomen echt
hetzelfde?
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Doe allemaal je schoenen en sokken uit.
uit Wisten jullie dat indianen
heel aandachtig kunnen lopen
zonder geluid te maken? Ze noemen dit de Vossenpas.
Zet heel langzaam een kleine stap
naar voren. Wanneer je je voet
neerzet dan zet je deze eerst op
de buitenkant. Rol dan je voet
langzaam naar binnen totdat de
hele voet de grond raakt. Voordat
je het gewicht van het achterste
naar het voorste been brengt,
voel je eerst of er takjes, bladeren
of andere dingen onder je voet
liggen die geluid maken. Als dat
niet zo is, dan kun je je gewicht
naar de voorste voet overbrengen. Door kleine stappen te
nemen blijf je beter in balans en
kun je je goed concentreren op
de omgeving. Oefen samen een
poosje totdat iedereen heel zachtt
kan lopen.
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Pak allemaal een wc-rolletjje. Dit
]LMQ~PLQLNLMNHUWMHV$OOHHQGRRU
deze minikijkertjes kun je de verborgen wereld van de minituintjes vinden. Kijk maar eens goed
tussen de tegels, op het plein. Er
zitten kleine miniplantjes tussen.
Als je een mooi tuintje met miniplantjes hebt gevonden, dan trek
je er een lijn omheen met krijt.
Dat is net een hek. Welke vorm
KHHIWMRXZWXLQWMH" GULHKRHN
cirkel, rechthoek, zomaar)
Extra opdracht voor 6+:
Maak met de satéprikker en
papiertjes een straatnaambordje.
Hoe heet jouw minituintje?
6FKULMIGDWHURS(Q]HWGHSULNNHU
bij jouw tuintje.
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Dit is een voorleesboek waarin
meerdere diersoorten voorkomen. Ik geef jullie allemaal een
rol van een dier uit het verhaal.
Jullie mogen ook met z’n tweeën
of drieën hetzelfde dier zijn. Als ik
vertel over jouw dier, dan mag je
naspelen wat dat dier doet in het
verhaal.
Vb.: De poes slaapt in de zon. De
poes knippert met haar ogen. Ze
rekt haar voorpoten uit en dan
haar achterpoten. Ze gaapt. Terwijl de poes in slaap valt, loopt de
koe in de wei. Er zitten vliegen op
haar kop. Dat vindt ze niet leuk.
Ze schudt met haar kop om de
vliegen weg te jagen. Ze neemt
een kort sprintje om van de vliegen af te zijn. Kijk, daar ligt een
varken in de modder. Het varken
knort, hoor maar! Ze rolt door de
modder, op haar zij, op haar rug,
op haar andere zij. Enz.
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waarin meerdere
diersoorten voorkomen.

Een route kan je niet alleen zien,
maar ook horen. Met z’n tweetjes
ga je op pad, de één geblinddoekt of met de ogen dicht, de
ander begeleidt. De begeleider
maakt geluiden met materiaal uit
de omgeving en lokt zo de ander
mee over een geluidenroute. Zorg
dat hij nergens tegen aan kan lopen. Maak verschillende geluiden,
rammel bijvoorbeeld met een tak
met dode bladeren of klop op een
dikke of dunne boomstam. Tik
stenen tegen elkaar of ritsel door
blaadjes, alles kan, als het geluid
maar hard genoeg is om de ander
door de route te leiden. Zorg
voor veel verschillende geluiden.
Als de route klaar is loop je deze
zonder blinddoek nog eens langs.
Daarna wissel je van rol.
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Zoek samen naar een heg, struik
of boom met knoppen erin. Hoe
ziet zo’n knop er uit? Zie je er
veel? Komen er al blaadjes uit?
Zoeken jullie zelf ook eens een
andere struik of boom op met
knoppen, om ze goed te bekijken.
Vertel eens wat je ziet.
Welke zijn nog dicht? Welke zijn
al uitgekomen? Welke kleuren
hebben de knoppen? Zijn knoppen van alle bomen en struiken
even groot of niet? Zien jullie er
ook lijntjes of iets anders op? Voel
el
eens voorzichtig aan de knop. Hoe
e
voelt deze?
Hard, zacht, glad, plakkerig of nog
g
anders?
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