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Waarom een boek met natuuractiviteiten?

De natuur is altijd anders, inspirerend, leuk, uitdagend en leerzaam voor kinderen. Buitenspelen, bewegen en natuur spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.
Daarin past het om elke dag met kinderen naar buiten te gaan. Bij regen, zon, wind en
bij vrieskou. Want slecht weer bestaat niet, wel slechte kleding. Door het buitenspelen,
ervaart een kind gevaar en leert deze in te schatten. Dat geeft zelfvertrouwen.
Buitenspelen is dus niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen.
Steeds meer kinderen in ons land zitten massaal achter de televisie of computer. Uit
onderzoek van Jantje Beton en het TNS NIPO blijkt dat 80% van de ouders in de stad
hun kind niet alleen buiten durft te laten spelen omdat het te gevaarlijk zou zijn.Verder
blijkt dat 60% van de kinderen minder televisie zou kijken als buiten spelen minder saai
zou zijn. Onderzoekt wijst ook uit dat kinderen blij worden van spelen in de natuur.

Doel hiervan is bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen.
De pedagogisch medewerkers van alle kinderopvanglocaties van de SWKGroep hebben
ideeën aangeleverd voor natuuractiviteiten. De leukste ideeën zijn gebundeld in dit
Natuur-ideeënboek.
Creatieve en uitdagende binnen- en buitenactiviteiten. Helemaal zelf te organiseren of
met inzet van derden. In het boek staan verwijzingen naar verschillende organisaties en
aanbod van CurZus&Zo. CurZus&Zo is het cursusbureau van de SWKGroep. Zij bieden
een zeer gevarieerd programma aan cursussen en workshops op verschillende locaties.
Wij vonden het boek zo leuk en nuttig dat we de inhoud graag willen delen.
Wij hopen dat dit boek inspiratie biedt om het hele jaar dagelijks met kinderen naar
buiten te gaan. Dit kan in schoolverband, via buurtwerkorganisaties, via gemeentelijke
organisaties, met verenigingen, via de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang,
maar natuurlijk ook vanuit huis met uw eigen kinderen of kleinkinderen. Spelenderwijs

Als kinderopvangorganisaties willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’
kinderen. Kinderen hebben natuur nodig! Om het belang van de natuur voor kinderen
nog eens extra te benadrukken, organiseren wij een Natuurdag op alle kinderopvang-

samen de natuur ontdekken en hun zelfvertrouwen vergroten. Wij wensen alle kinderen
Natuurlijk veel (buiten)speelplezier!

locaties van de SWKGroep. Iedereen doet mee: Kinderopvang BijDeHand, IJsselkids,
Kern Kinderopvang Randstad, Kern Kinderopvang Zoetermeer en KOKO Kinderopvang.
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Wat vind je in dit boek?
25 dingen die je gedaan moét hebben voor je 12e jaar!
Speuren in de natuur
Op zoek naar kabouters, speurtocht in het park
Ga mee op berenjacht
Op pad met de boswachter
Ga mee de natuur in op speurtocht met Natuurmonumenten
OERRR... alle kinderen naar buiten!
Prik vuil uit de natuur
Loop mee met de kaplaarzentocht

Leer meer over de natuur
Workshop ‘Wat is een......’
Leer meer bij natuureducatie
Doe spannende proefjes in het kinderlab
Maak een weerbox en leer meer over het weer
Leuk! Doe scheikundeproefjes

Onderzoek de natuur
Vang de wind en leer er alles over
Voel en proef dingen uit de natuur
Maak een natuurvoelbox
Workshop mobiele kruidentuin
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25 dingen die je gedaan moét hebben voor je 12e jaar!

Buitenspelen is belangrijk! Het speelterrein van kinderen is de
afgelopen jaren enorm gekrompen. In het voorwoord heeft u het
al kunnen lezen. Ook in ons land zitten kinderen massaal achter
de tv en computer. Ouders in de stad durven hun kind niet alleen
buiten te laten spelen. Te gevaarlijk. Die angst is niet terecht, volgens
onderzoek vallen er jaarlijks meer kinderen uit hun bed, dan uit
een boom.Verder blijkt dat 60% van de kinderen tot 12 jaar minder
televisie zou kijken wanneer het buitenspelen minder saai zou zijn.
Hieronder een lijst met 25 dingen die ieder kind gedaan moét heb
ben voor zijn 12e jaar! Misschien helpt deze lijst om vaker lekker
naar buiten te gaan.Veel speelplezier!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In een boom klimmen
Wildkamperen
Een hutje bouwen in het bos
Een steen over het water ketsen
Rennen in de regen
Vliegeren
Vissen met een net
Een appel van de boom eten
Spelen met kastanjes
Sneeuwballen gooien
Schatgraven op het strand
Moddertaartjes bakken
Een dammetje aanleggen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sleeën
Een heuvel beklimmen en er vanaf rollen
Iemand ingraven in het zand op het strand
Een slakkenrace houden
Over een omgevallen boom lopen
Touwslingeren
In de modder rollen
Bramen plukken
Een vogel uit je hand voeren
‘Vliegen’ in de wind
Naar een eiland gaan
De zon zien opkomen
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Speuren in de natuur

Op zoek naar kabouters, speurtocht in het park
‘Leer te kijken naar wat achter bomen leeft en jou ’s nachts je dromen geeft’.
Kun jij achter bomen of op andere plaatsen de kabouters ontdekken? Speur
het kabouterbos door en misschien vind jij wel een aantal kabouters!
Wat voor een soort activiteit is het?
Deze activiteit vindt bij uitstek buiten plaats, in een nabijgelegen park of bos. Peuters
leven in een fantasiewereld. In elke paddenstoel kan een kabouter wonen. Een speurtocht in een park, met daarin een aantal kabouters verstopt, kan een leuke kennismaking
zijn met al dat leuks in het park.Vertel voordat de kinderen op pad gaan wel eerst een
aantal spannende kabouterverhalen aan de kinderen!
De activiteit is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen kunnen hun fantasie en creativiteit kwijt in de speurtocht. Lekker bewegen
buiten in de frisse lucht. Ze leren wat ze in het park kunnen aantreffen aan natuur.
Het een leuk en spannend uitje voor de kinderen.
Wat is er nodig?
• Verhalen over kabouters (eventueel een boekje aanschaffen).
• Kabouterfiguren, om te verstoppen in het bos.
• Een van tevoren georganiseerde speurtocht.
Wat zijn de kosten?
• Eventuele kosten voor aanschaf van een verhalenboekje.
• Aanschafkosten voor kabouterfiguren.
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Ga mee op berenjacht
Ken je het boek ‘Ga mee op berenjacht’? Dan wil je vast wel mee op een
berenjacht bij jou de in de buurt! Loop door het spannende berenbos en
zoek de beren. Klauter in bomen, stap over boomstronken en blijf stoer als
je de beren ziet. Heb je het avontuur achter de rug? Dan kun je eindelijk
uitrusten met iets lekkers.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit (in een gymzaal), of buitenactiviteit voor kinderen van 2 tot 4
jaar. Buiten is natuurlijk leuker.
Vorm: ontdekken, spelen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
‘Ga mee op berenjacht’ is een spel dat goed is voor de taalontwikkeling.
Er zijn mogelijkheden voor rollenspellen, het stimuleert de creatieve ontwikkeling van
kinderen en zorgt vooral voor plezier.
Wat is er nodig?
Een gymzaal of buitenlocatie met daarbij diverse benodigdheden.
• Banken voor in de gymzaal.
• Crêpepapier om lang wuivend gras te maken.
• Opblaasbad met daarin water (om een rivier voor te stellen).
• Materialen om een grot te kunnen maken.
Wat zijn de kosten?
• Eventuele aanschaf van het boek ‘Ga mee op berenjacht’.
• Eventueel huur van een gymzaal.
• Aanschaf crêpepapier en ander knutselmateriaal.
• Eventuele aanschafkosten voor een opblaasbad.
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Op pad met de boswachter

Wil jij meer weten over de natuur in het bos? Wat zijn toch al die kleuren,
geuren en dieren in het bos? En wat leeft er allemaal voor bijzonders in
het bos? Kom het te weten tijdens een leuke ontdektocht met een echte
boswachter.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen leren over de natuur en leren kijken naar de dingen die er groeien en
bloeien in de natuur. Tijdens een wandeling met een echte boswachter hebben de
kinderen veel plezier en ervaren tegelijkertijd de ontspanning van het buiten zijn.

Wat voor een soort activiteit is het?
Deze activiteit is voor buiten, zeker wanneer er een park of bos in de buurt te vinden
is. Verschillende BSO’s hebben al eens een boswachter op bezoek gehad die meer kwam
vertellen over de natuur. Door middel van plaatjes uit boeken en echte materialen van
dieren leert de boswachter de kinderen over de natuur. Dit was een groot succes. Nog
leuker is samen met de kinderen op pad in de natuur met een echte boswachter.

Wat is er nodig?
Reismogelijkheden naar een bos en een enthousiaste boswachter.
Via internet is snel informatie te vinden over de mogelijkheden die de boswachter in
de buurt biedt.
Wat zijn de kosten?
Inhuur boswachter en eventuele reismogelijkheden naar een bos of park.
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Ga mee de natuur in op speurtocht met Natuurmonumenten
Niets is leuker dan zelf buiten door de natuur te speuren.Vanuit de bezoekers
centra van Natuurmonumenten kun je de leukste speurtochten doen, zoals
een GPS-speurtocht. Maar je kunt natuurlijk ook vanuit je eigen huis een
speurtocht maken en zelf uitzetten. Natuurmonumenten helpt je hier
graag bij!

Wat zijn de kosten?
In principe geen.
Meer informatie?
http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speurtochten

Zelf een speurtocht uitzetten
Weet je al een route die jullie gaan lopen? Je kunt met krijt bijvoorbeeld pijltjes op de
weg tekenen. Of wat dacht je van een ‘natuurroute’? Van takken pijlen maken die de route
aangeven. Kastanjes neerleggen op de kruispunten.
Opdrachten
Kies onderweg plaatsen om een leuke natuuropdracht doen (zie de ideeën in dit boek).
We helpen je even op weg met een paar ideeën. Speel bijvoorbeeld Natuurpictionary in
de zandbak, doe het Vlinderspel of ‘Rara wat ben ik’. Bekijk via de link hiernaast allerlei
voorbeelden voor opdrachten in de natuur. De plaats waar je een opdracht wilt doen
kun je markeren. Met een touwtje kun je een kaartje in een boom, struik of rietstengel
hangen.
Elk kind dat de speurtocht heeft gedaan, krijgt een echt boswachtersdiploma. Dat kan je
downloaden op de website van natuurmonumenten (zie de link hiernaast).
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Lekker speuren in de natuur en daarmee buiten bewegen in de frisse lucht. Het een leuk
en spannend uitje voor de kinderen.
Wat is er nodig?
Voorbereidingen voor het uitzetten van de speurtocht.
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OERRR… alle kinderen naar buiten!
Zodra een kind de deur uitstapt, stapt ie in OERRR. Op straat, in het bos en
in de tuin. Gezond, gratis en altijd beschikbaar. Er is buiten een prachtige
wereld te ontdekken en er zijn talloze spannende dingen te beleven.
Vol vertrouwen voorover hangen in de wind bijvoorbeeld, wie durft?
Alle kinderen in Nederland hebben recht op de natuur. Daarom is er nu
OERRR van Natuurmonumenten. Helemaal gratis. Met hulp van uitdagende
kaarten van OERRR laten zij kinderen de natuur ontdekken. Lekker buiten
spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Daar worden kinderen
blij van.
Meld nu een kind aan voor OERRR. Kinderen van OERRR krijgen elk
kwartaal een unieke set kaarten van OERRR cadeau. Daarna is het tijd om
naar buiten te gaan! De kinderen kunnen zelf met de kaarten van OERRR
op pad, op elk gewenst moment.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Lekker naar buiten de natuur in. Daar worden kinderen blij van!
Wat is er nodig?
Inspiratie opdoen op de website van OERRR, jas aan en lekker naar buiten met de
kinderen.
Wat zijn de kosten?
Oerrr is gratis.
Meer informatie?
http://oer.natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/dingen-van-oerrr
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Prik vuil uit de natuur
‘Gooi die rommel in een zak, doe het in de prullenbak!’, want opgeruimd
staat netjes. In een vieze straat wil je toch niet wonen? En je afval op straat
gooien is toch niet normaal? Nee, natuurlijk niet! Pak een zak en een
‘prikker’ en ga op zoek naar afval bij jou in de buurt. Prik de straat, het
park en de tuintjes weer helemaal schoon. Zo kun je weer genieten van al
dat moois op en rond jouw straat.
Wat voor een soort activiteit is het?
Een buitenactiviteit waarbij kinderen leren dat het belangrijk is om hun leefomgeving
schoon te houden. Kinderen gaan op pad met prikkers en vuilniszakken om hun leefomgeving weer schoon te krijgen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot en
met 12 jaar.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren afval opruimen, samen te werken en iets te vinden van hun leefomgeving.
Het stimuleert tevens betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving door kinderen zelf met
prikkers op pad te sturen om het afval op straat op te ruimen.
Wat is er nodig?
• Contact met de gemeente om prikkers te mogen lenen en de mogelijkheden voor
het aanbieden van het afval te bespreken.
• Vuilniszakken.
Wat zijn de kosten?
• Aanschafkosten van vuilniszakken.
Let bij deze activiteit op met vuurwerkafval, vooral in de peroide rond oud en nieuw.
Laat kinderen geen onafgestoken vuurwerk oprapen.
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Loop mee met de kaplaarzentocht
Stap lekker mee met je kaplaarzen door de modder en plassen. Stap voor
stap kom je steeds verder door de plassen en modder. Lekker stampen in
het water. Dat is leuk!
Wat voor een soort activiteit is het?
Een buitenactiviteit, waarbij kinderen een wandeling maken door modder en/of plassen
met hun kaplaarzen aan. Geschikt voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen ontdekken en bewegen. Ze hebben tijdens deze tocht een hoop plezier
en ze leren van de omgeving (een stukje natuur) te genieten.
Wat is er nodig?
Het uitzetten van de route voor de kaplaarzentocht. Kinderen dienen hun kaplaarzen
aan te trekken.
Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten.
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Leer meer over de natuur

Workshop ‘Wat is een……’
Boerderijdieren zijn er in alle soorten en maten. Ze worden gehouden voor
de gezelligheid, maar ook voor hun product of vlees. In deze workshop
wordt kinderen meer verteld over een boerderijdier. Bijvoorbeeld, waarom
scharrelt een kip en waarom neemt ze graag een stofbad? Allemaal vragen
waar de kinderen een antwoord op krijgen.Vervolgens gaan we gezamenlijk
het ideale kippenhok ontwerpen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren anders naar dieren te kijken.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit op eigen locatie, voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken, leren.
Wat is er nodig?
Deze workshop kan verzorgd worden door een
docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €16,90.
Meer informatie of boeken?
De workshop is te boeken bij CurZus&Zo
aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88.
Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
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Leer meer bij natuureducatie, ga mee op ontdekkingstocht
In deze workshop komen verschillende onderwerpen van de natuur aan bod.
Afhankelijk van wat de omgeving, het seizoen en het weer bieden, zullen
we het hebben over bijvoorbeeld: bomen, bermbloemen, vogels, bodem, de
sloot, paddenstoelen en insecten. We gaan de natuur voelen, ruiken en
bekijken.Voel eens aan de bast van de boom, zie je dat niet alle knoppen
hetzelfde zijn? Of: spit eens in de bodem, welke beestjes kom je tegen?
Bestudeer ze eens met een potloep en zoek op de zoekkaart hoe hij heet.
Tuur door de verrekijker naar een vogel, welk geluid maakt hij, kijk hoe hij
zijn voedsel vangt. Gewapend met schepnetjes, potloepen, verrekijkers en
zoekkaarten valt er, zo dicht bij huis en school, heel wat te ontdekken buiten.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen in aanraking laten komen met tastbare, ontdekbare en beleefbare natuur
in hun directe speel-, woon- en leeromgeving. Het resultaat is dat kinderen meer kennis
van en respect voor de natuur krijgen.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit in de buurt, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken, leren.
Wat is er nodig?
Deze natuurontdekkingstocht kan verzorgd worden door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €16,50.
Meer informatie of boeken?
Deze workshop is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Doe spannende proefjes in het kinderlab
In het kinderlaboratorium doen we allerlei spannende proefjes met betrek
king tot de natuur. Zoals bijvoorbeeld het doen van weersvoorspellingen.
Ons proefjescircuit is eigenlijk ‘wetenschap’ in het klein. Geen ingewikkelde
toestanden, maar wel heel spannend.Vooraf vragen we: ‘Wat denk je dat er
gebeurt als...?’. We voeren de proef uit en achteraf vragen we: ‘Wat is er nu
eigenlijk gebeurd?’ en ‘Hoe denk je dat dit komt?’. We doen de proefjes met
alledaagse dingen. Ontdek, dat de gewone wereld om je heen soms heel
verrassend kan zijn.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
We doen de proefjes met alledaagse dingen. Kinderen ontdekken dat de gewone
wereld om hen heen heel verrassend kan zijn. Op een leuke en speelse wijze worden
de kinderen zich er bewust van, dat natuurkunde, scheikunde en biologie ten grondslag
liggen aan alle gewone en dagelijkse dingen uit onze omgeving.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit op de eigen locatie, voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken, leren.
Wat is er nodig?
De proefjes in het kinderlab worden verzorgd door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €13,40.
Meer informatie of boeken?
‘Kinderlab’ is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl

19

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

Maak een weerbox en leer over het weer
Maak een kleurrijke weerbox boordevol ontdekkingen. Met deze leuke
weerbox kun je de kinderen meer leren over het weer. Lees snel verder
onder ‘Wat is er nodig’ hoe je met de weerbox aan de slag kan gaan. Op een
super leuke manier werk je met de kinderen aan interactie, participatie,
levensecht, samen doen, spelen en ontdekken met het thema weer.

Wat is er nodig?
• Een stevige doos.
• Karton voor de pijlen.
• Plaatjes van: een zon, een zon + wolk, een wolk, een regenwolk, een wolk (harde
wind), wolk met sneeuwvlokjes.
• Een splitpen, lijm, schaar, plakplastic.

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnen- en buitenactiviteit. De activiteit is geschikt voor de jongere kinderen.
Vorm: ontdekkend, creatief, sportief en leerzaam. Deze activiteit kan voor langere tijd
mee en kan vaker worden toegepast vanwege de diversiteit!

Maak van een stevige doos een weerbox, zoals te zien op de foto op de volgende pagina.
Met deze leuke kleurrijke weerbox kun je de kinderen meer leren over het weer. Je
kunt bijvoorbeeld met de kinderen gesprekjes voeren over het weer. Je vraagt aan het
kind wat voor weer het buiten is en laat vervolgens het kind de pijl op het juiste plaatje
zetten. Daarna kun je een gesprekje beginnen over het weer. Welke kleding draag je bij
dit weer? In de doos kun je bijvoorbeeld kledingstukken doen die te maken hebben met
de verschillende weersoorten (slipper, sjaal, muts, zonnebril, regenlaars, enzovoort). Om
de weerbox heen liggen allemaal verschillende gekleurde rondjes. Op deze rondjes staan
activiteiten voor elk weersoort. De activiteiten staan hieronder vermeld. Kopieer de
pagina, knip deze activiteiten uit en plak ze elk op een gekleurd vel. Na het kletsen over
het weer kun je overgaan op de activiteiten die bij dit weer horen.
Bij de weerbox kun je ook een mapje toevoegen met verschillende verhalen en
kleurplaten over de weersoorten. Zo kun je de kinderen voorlezen met een verhaal dat
gaat over het weer wat er op dat moment buiten is. Zoek bij het voorleesverhaal een
passende kleurplaat.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen leren naar het weer buiten te kijken. Door te praten over het weer leren
de kinderen over de verschillende weersoorten. Dit kan ondersteund worden door
kledingstukken in de doos te stoppen die te maken hebben met het weer. Op deze
manier speel je in op de belevingswereld van de kinderen en hebben kinderen plezier
door op een leuke en aansprekende wijze met het weer bezig te zijn. Tegelijkertijd
ontwikkelen de kinderen hun cognitieve vaardigheden. Daarna ga je een activiteit doen
die bij het weer hoort. Door middel van de vele verschillende haalbare activiteiten,
ontwikkelen de kinderen de overige ontwikkelingsgebieden; motorisch, sociaal, creatief,
emotioneel en communicatief. Aangezien de doelstelling per activiteit haalbaar is, creëer
je een succesbeleving voor de kinderen wat een positief effect heeft op de ontwikkeling.
Op deze wijze zal er ontspanning ontstaan bij het kind.

Activiteiten per weersoort:
ZON
• Dorst! Mensen hebben met warm weer dorst en de plantjes buiten ook. Dus gaan
wij vandaag de plantjes water geven met de gieter.
• Bellenblazen! Wat is nou leuker dan bellenblazen met mooi weer? Kunnen we ook
bellenblazen met onze handen?
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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•

Liedje: ‘Twee emmertjes water halen’ zingen en uitbeelden.
Dus dat wordt sjouwen met de emmers.

ZON/WOLK
• Hoe groot ben ik? Laat een kind op de grond liggen en omtrek hem/haar met stoepkrijt. Ga daarna samen kijken hoe groot hij/zij is. Wat is kleiner of groter dan ik?
• Kleurenpret! Teken met elkaar een regenboog van stoepkrijt. Geef de kinderen vervolgens opdrachten. Ga zitten op groen, ga staan op rood, spring op geel, enzovoort.
• Vissen! Zet een badje op met water. Gooi hierin takken, stenen, proppen papier, enzo-

•

voort. Laat de kinderen de vijver schoon vissen!

•

WOLK
• Kamperen! Bouw samen met de kinderen een simpele tent buiten. Neem vervolgens
boekjes, koekjes en drinken mee. Lees de kinderen voor in jullie gezellige tent.
• Liedje: ‘Schipper mag ik over varen, ja of nee?’ Laat de kinderen vervolgens over
rennen als een dier (slang, kikker, vogel, enzovoort)
• De gestolen schat! Leg en verstop in de buitenruimte ballen en pittenzakjes. Geef de
kinderen de opdracht dat ze de gestolen schat moeten terug brengen. Eerst gaat elk
kind een schat zoeken.Vervolgens moeten ze deze schat terugbrengen door eerst
door de hoepel te gooien in de (was)mand.

SNEEUW
• Voetsporen! In de sneeuw kan je
voetsporen van dieren of mensen
zien. Ga buiten eens zoeken wat je allemaal tegen komt? Volg ook een keer het
spoor van je vriendje of vriendinnetje, waar gaat deze heen?
• Sneeuwtekening! We kunnen tekenen op een papiertje met potloden of stiften. Maar
nu er buiten sneeuw ligt kunnen we daar ook gaan tekenen. Probeer het maar eens
met je voeten of je handen.
• Sneeuwpop! Deze mag natuurlijk niet ontbreken. Maak met zijn allen een sneeuwpop met ogen, een neus en een mond. Kleed de sneeuwpop daarna mooi aan met
een sjaal en een muts.

REGEN
• Plassen stampen! Trek je laarzen maar aan, want wij gaan springen en stampen in de
•
•

volgens binnen op tafel onder een
kleed en laat de kinderen om de
beurt voelen.
Slinger! Wie is er bijna jarig? Ga
met de kinderen op pad om een
zoveel mogelijk bladeren te zoeken.
Rijg deze bladeren aan een touw
en daar ontstaat een mooie echte
(herfst) slinger.
Wind! Geef de kinderen allemaal
een stuk krant of crêpepapier. Ga
vervolgens naar buiten en kijk wat
de wind ermee doet. Durf jij het
boven je hoofd te houden? Of een
rondje te draaien?

plassen.
Regen! Zet samen met de kinderen een (plastic) fles buiten met gekleurde streepjes
erop. Kijk na een regenbui tot welke kleur het water is gekomen.
De regenworm! Ga eens met de kinderen buiten kijken of je een regenworm kan
vinden. Hoe loopt een regenworm? Doe vervolgens binnen het spelletje: ‘wie kan
een kleine/grote/drukke/slapende regenworm nadoen?’

Wat zijn de kosten?
Er zijn eigenlijk geen kosten verbonden aan deze activiteit. Tijdens de voorbereiding zal
er gekeken moeten worden of het desbetreffende materiaal aanwezig is.

WIND
• Rara wat voel ik? Ga met de kinderen naar buiten en neem een plastic zak mee.
Zoek met de kinderen naar grote en kleine blaadjes, takjes enzovoort. Leg dit ver-
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Leuk! Doe scheikundeproefjes
Scheikunde moeilijk? Welnee, niet met de volgende proefjes uit de methode
BasisBos.

te gebruiken), even aandrukken en klaar. Twee dagen later heb je een beeldje!
Wat is er nodig?
Eén liter boerenlandmelk, een pan, pollepel, schoonmaakazijn, een eetlepel, een zeef, een
kom en zand- of taartvormpjes.

Doe de Chocotest
Neem in één hand een stukje pure chocolade en in de andere hand melkchocolade.
Knijp je handen dicht. Welke smelt het eerst?
Zet 2 glazen met warm (heet) water klaar. Doe in het ene glas een stukje pure chocolade en in het andere glas melk chocolade. Roer met twee theelepels tot de chocolade
is opgelost. Wat zie je bij het afkoelen? Je kan de test ook nog doen met melk- en witte
chocolade.
Wat is er nodig?
Een reep melkchocolade, een reep pure chocolade, warm (heet) water, twee theeglazen
en twee theelepeltjes.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen kunnen zelf onderzoeken en uitvinden wat er gebeurd als je bepaalde
stoffen samenvoegt.
Wat voor een soort activiteiten zijn het?
Soort: binnenactiviteit voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief, ontdekken, onderzoeken.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn beperkt tot de kosten van de benodigde materialen.

Lanceer de Bruisraket
Knutsel met behulp van papier, lijm en een schaar een mooie raket. De raket moet om
een fotokokertje passen.Vul het kokertje met 2 eetlepels water. Doe er een bruistablet
erbij en sluit meteen het kokertje. Zet het kokertje op zijn kop in een schaaltje en doe
je raket om het kokertje heen. Ga snel een paar passen achteruit en kijk wat er gebeurt!
Let op: het moet wel een fotokokertje zijn zonder draaidop. Je kunt eventueel ook
kokers van bruistabletten gebruiken.
Wat is er nodig?
Water, bruistabletten, een eetlepel, fotokokertjes (deze zijn vaak gratis af te halen bij de
fotospeciaalzaak), gekleurd papier, lijm, schaar en een schaaltje.

Meer informatie?
Deze proefjes komen uit de methode BasisBos, een kast in de vorm van een boom met
allerlei geweldige opdrachten voor kinderen van de BSO om te werken aan/met/over de
natuur. De opdrachten worden via een stripverhaal op een opdrachtkaart aan de kinderen
uitgelegd, zodat
zij dit helemaal
zelfstandig kunnen
uitvoeren en ervaren. Het is een
aanrader om deze
opdrachtkaarten
bij te voegen.
www.basisbos.com

Maak een ’melk en azijn beeldje’
Doe een liter melk in een pan.Verwarm deze al roerend tot deze lauw is. Doe er vier
eetlepels azijn bij en roer opnieuw. Schenk na 30 seconden het mengsel door een zeef.
Doe de overgebleven klonten in een (bak)vormpje (leuk om een vorm van dat seizoen
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Vang de wind en leer er alles over
Zie je de wind razen langs de boomtakken? Zie je de wolken door de wind
heel hard door de lucht vliegen? Wat is dat toch een sterke kracht, die wind.
Zullen we ‘m samen vangen?
Wat voor een soort activiteit is het?
De wind moet uiteraard buiten gevangen worden. De activiteit is geschikt voor jonge
kinderen van 2 tot en met 4 jaar.
Hoe gaat de activiteit in zijn werk? Kinderen vangen buiten de wind in een boterhamzakje of pedaalemmerzak. Je kunt het zakje dichtknopen en mee naar binnen nemen
(en misschien wel stiekem laten knallen?).Vertel kinderen over de wind, de kracht en
wat het allemaal kan doen.Vertel over de windstreken (noord, oost, zuid, west).
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen werken aan hun motoriek (rennen, vangbeweging met de armen), hun
zintuigelijke waarnemingen (hoe voelt wind, voelen waar de wind vandaan komt) en
sociale vaardigheden (met elkaar de wind vangen).
Wat is er nodig?
Boterhamzakjes of pedaalemmerzakken.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn beperkt tot de aanschaf van boterhamzakjes of pedaalemmerzakken.

SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Voel en proef dingen uit de natuur
Leer, proef en voel allerlei smaken en vormen uit de natuur. Hoe smaakt
appelmoes? Hoe voelt aarde? Ontdek en leer!
Wat voor een soort activiteit is het?
Laat baby’s kennis maken met allerlei natuurlijke materialen en natuurlijke smaken. Laat
hen verschillende smaken proeven (bijvoorbeeld verse appelmoes, banaan, mango of
sap van bepaalde vruchten, worteltjes, bruine bonen, enzovoort). Laat hen voelen aan
bladeren en aarde (bijvoorbeeld potgrond), enzovoort. Zo maken ze kennis met allerlei
zaken die de natuur te bieden heeft.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Voor de kinderen is het een goede kennismaking met allerlei natuurlijke zaken en het
stimuleert hun ontwikkeling.
Wat is er nodig?
Natuurlijke materialen, als bijvoorbeeld bladeren, bloemblaadjes en potgrond.
Eetbare/drinkbare zaken om te proeven, als bijvoorbeeld verse appelmoes, banaan,
mango, bruine bonen, worteltjes, enzovoort.
Wat zijn de kosten?
Aanschaffen van natuurlijke materialen en eetbare en drinkbare zaken.
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Maak een natuurvoelbox
Laat je verrassen door de natuur! Steek je handen in een box en voel wat
voor materialen je beetpakt. Is dit zand? Is dit een blad van de boom? Maar
wat is het toch? Voel, ontdek én kijk of je gelijk hebt!

•

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen ontdekken wat voor materialen er zijn en leren ze te herkennen zonder
te zien. Welke eigenschappen zitten er aan natuurlijke materialen zonder ze te zien?

Wat voor een soort activiteit is het?
De activiteit is geschikt voor binnen of buiten voor de leeftijdsgroep 5 tot en met 7 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Niet alleen baby’s doen heel veel met hun vingers en mond. Ook oudere kinderen
vinden het leuk om te raden welke natuurlijke materialen er in een voelbox zitten. Je
hebt een plastic bak of doos nodig en iets om die bak af te dekken, bijvoorbeeld een sjaal,
kleed of een theedoek.
• Vertel de kinderen dat ze een voelbox gaan maken. In de voelbox zitten materialen
die je niet kunt zien, maar alleen kunt voelen. Door goed te voelen, moet je
proberen te raden welke materialen het zijn.
• Geef de kinderen de opdracht een aantal (bijvoorbeeld
acht) verschillende materialen van buiten te verzamelen.
Die materialen stoppen ze in de doos, onder de theedoek.
• Laat ze bij het aanraken goed nadenken en vertellen hoe
het aanvoelt (hard, zacht, ruw, glad, droog, nat). Laat hun
voelbox afwisselend en spannend maken (niet té spannend, maak afspraken over wat niet mag).
• Als de kinderen de materialen hebben verzameld, werken
ze in tweetallen. Om de beurt vullen ze de voelbox en
laten ze de ander raden welke materialen er in zitten.
Als de tweetallen klaar zijn, kun je eventueel nieuwe
tweetallen maken.

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

Bespreek de activiteit. Hoe ging het? Was het eenvoudig om te raden wat het was?
Was het eng? Wat vond je het gemakkelijkst om te raden en wat was het moeilijkst?

Wat is er nodig?
Natuurlijke materialen (bijvoorbeeld bladeren, potgrond, vruchtenmoes, enzovoort).
Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van wat in de natuurvoelbox wordt geplaatst. Dit kan gratis zijn (wanneer
natuurlijke materialen in de omgeving voorhanden zijn).
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Workshop mobiele kruidentuin
Wat voor een soort activiteit is het?
Maak je eigen mobiele kruidentuintje.Van aarde en zaadjes van (half) wilde groene
kruiden maken kinderen een eigen kleine kruidentuin. Zij kunnen deze tuin overal mee
naar toe nemen. Het is heel spannend om uit de donkere aarde de kleine groene puntjes
te zien groeien tot echte plantjes. Geen gewone plantjes maar eetbare kruidenplantjes,
die je door de sla, pasta of op je boterham met kaas kunt doen. De ruimte wordt
aangekleed met een workshoptafel waar een variatie aan kruiden- en groentenplanten
wordt geplaatst als voorbeeld en inspiratie.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is interessant voor kinderen om de plantjes van dichtbij te kunnen zien en te leren
hoe eten groeit. Het kruidentuintje kan overal mee naar toe genomen worden en wordt
door de kinderen zelf gedecoreerd.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit op eigen locatie, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken.
Wat is er nodig?
De workshop mobiele kruidentuin kan worden verzorgd
door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €16,80.
Meer informatie of boeken?
De workshop mobiele kruidentuin is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via
info@curzusenzo.nl of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
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Onderzoek boomstammen en aarde met een vergrootglas
Pak je vergrootglas en ga erop uit! In jouw omgeving, in het park of het
bos leven allerlei kleine diertjes. Kun jij ze ontdekken met je vergrootglas?
Speur op boomstronken, graaf een beetje in de aarde en bekijk wat er
allemaal te voorschijn komt.
Wat voor een soort activiteit is het?
Dit is een buitenactiviteit, geschikt voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Kinderen
ontdekken dat er in hun leefomgeving (in het buurtpark, in een grote tuin, in het nabij
gelegen bos) veel verschillende beestjes leven en bewegen. Ze leren te kijken door
een vergrootglas en leren wat voor diertjes er allemaal in de buurt leven.Vertel de
kinderen wat voor soort diertjes er zijn, of laten kinderen zelf de juiste naam
opzoeken met behulp van plaatjes.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen ontdekken allerlei beestjes en plantjes en leren deze planten en beestjes te
herkennen. Het stimuleert ontwikkeling op het gebied van waarneming en herkenning.
Wat is er nodig?
• Voldoende vergrootglazen.
• Een park of bos in de buurt.
• Plaatjes met daarop veel voorkomende insecten/beestjes in de aarde/op een boomstam.
Wat zijn de kosten?
• Aanschaf van vergrootglazen.
• Eventuele reiskosten.
• Uitprinten/samenstellen van kaartjes met daarop
plaatjes van veel voorkomende insecten/beestjes in
			 de aarde/op een boomstam.
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Hoe overleef ik de natuur… leer survivaltechnieken
Kun jij je redden in de natuur? Zonder licht en alle andere gemakken die
we thuis hebben? Hoe maak je een kampvuur, hoe kom je aan eten en
drinken, hoe vind je de weg en hoe maak je je eigen hut? Leer echte
survivaltechnieken!
Wat voor een soort activiteit is het?
Hoe overleef ik de natuur…. is bij uitstek een buitenactiviteit en geschikt voor kinderen
in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Ga met de kinderen naar buiten en leer ze de
survivaltechnieken in de praktijk. Denk daarbij aan het bouwen van hutten, vlotten of
het maken van een vuur, het maken van een kampvuur of een speciaal Let’s vuurtje.
Er zijn veel websites waar diverse survivaltechnieken te vinden zijn, geschikt voor
verschillende leeftijden. Ook zijn er veel boeken beschikbaar over survivaltechnieken
voor kinderen, waar je ideeën uit kunt halen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren allerlei survivaltechnieken, werken aan hun motoriek en inzicht.
Daarnaast hebben ze plezier bij het
oefenen van de survivaltechnieken.
Leren overleven in de natuur vergroot
je zelfvertrouwen.
Wat is er nodig en wat zijn de
kosten?
Afhankelijk van welke survivaltechnieken
aan bod komen, zijn er kosten aan verbonden.Vaak zijn deze kosten beperkt.
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Maak jij je eigen wormenhotel?
Bouw jij een eigen hotel voor wormen? Ben jij de gastheer of gastvrouw voor deze
kleine beestjes die in de aarde wroeten? Met je eigen wormenhotel kan dat!
Wat voor een soort activiteit is het?
Deze activiteit vindt zowel buiten als binnen plaats en is geschikt voor kinderen van
5 tot en met 12 jaar. Bodemdiertjes zijn een onmisbare schakel in de voedselkringloop.
De regenworm is zo’n bodemdiertje. Hij graaft gangen, waarmee hij de grond luchtig en
los houdt. Daarnaast eet hij grond en dode bladeren, waarmee hij helpt bij het opruimen
van natuurlijk afval. De kinderen zullen onder begeleiding van een docent in groepen eerst
leren ‘wormen te lokken’. Door groepsverdeling ontstaat er een wedstrijdelement. De
kinderen maken vervolgens samen met de docent een wormenhotel en laten deze twee
tot drie weken staan. Zo kunnen de kinderen goed zien wat regenwormen allemaal doen
en hoe de natuur haar werk doet.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Aan de hand van het wormenhotel leren de kinderen onder andere meer over de
werking van de voedselkringloop en de belangrijke rol van bodemdieren. Ook hebben ze
veel plezier bij het lokken van de regenwormen en het bouwen van het wormenhotel.
Wat is er nodig?
De materialen kunnen worden verzorgd door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
De prijs per kind is €15,- voor minimaal 10 en maximaal 15 kinderen.
Meer informatie of boeken?
De workshop ‘het wormenhotel’ is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via
info@curzusenzo.nl of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
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Maak en presenteer je eigen natuurplan!
Vind jij dat er op jouw BSO, school, vereniging of buurthuis voldoende
aandacht wordt geschonken aan het thema natuur? Maak jouw eigen
natuurplan, leg die voor aan een groene kinderraad en zorg ervoor dat
jouw omgeving nog meer aandacht schenkt aan de natuur!
Wat voor een soort activiteit is het?
Vind jij dat er genoeg groen en natuur is op jouw BSO, school, vereniging of buurthuis?
En wat zou jij aan het groen doen als jij het voor het zeggen had? In kleine groepjes
vormen kinderen samen een ‘Kinderraad’ die anders naar hun omgeving gaat kijken.
Uiteindelijk presenteren zij aan hun medeleerlingen het plan: hoe maak ik mijn omgeving
‘groen’ en verdedigen zij hun keuze.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Tijdens deze cursus gaan kinderen met elkaar in gesprek en leren ze om zich een mening
te vormen en deze te verwoorden. Kinderen leren presentatieangst te overwinnen, een
overtuigend verhaal te vertellen, beter te luisteren naar anderen en actief deel te nemen
aan een gesprek. Daarnaast staan zij stil bij het ‘groener’ maken van hun omgeving.
Wat is er nodig?
De materialen en benodigdheden kunnen worden verzorgd door de docent van
CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
De prijs per kind is €15,- voor minimaal 10 en maximaal 20 kinderen.
Meer informatie of boeken?
‘Maak een natuurplan’ is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
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Speel spons, water en vuur
Lekker even een spelletje doen in en rondom de natuur. Dat is spons, water
en vuur!

wie af is. Dit is een beetje logisch nadenken:
• spons tegen vuur -> vuur wint, omdat de spons verbrandt.
• vuur tegen water -> water wint, omdat het water het vuur blust.
• spons tegen water -> spons wint, omdat het water wordt opgezogen
De winnaar krijgt het kaartje van de tegenstander en brengt dit naar de leiding.
Wanneer een groep geen kaartjes meer heeft, heeft de andere groep gewonnen.

Wat voor een soort activiteit is het?
Spons, water en vuur is een spelletje dat door iedereen gespeeld kan worden. Om het
te kunnen spelen, is het wel van belang te weten hoe het gespeeld moet worden:
• Spelduur
: 30 minuten
• Leeftijdsgroep(en) : 6 en 7+
• Opstelling
: vrije opstelling in een aangegeven stuk in het bos
• Aantal spelers
: 16 - 32 - 64
• Materiaal
: kaartjes met water-, spons- en vuurafbeelding

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen bewegen en ravotten tijdens het spel. Ze leren over de belangrijke natuurlijke elementen water en vuur. Daarnaast levert het de kinderen veel plezier op.
Wat is er nodig?
Materiaal: kaartjes met daarop een afbeelding van respectievelijk water, spons en vuur.

De spelleider verdeelt de deelnemers in twee gelijke groepen. Iedere groep krijgt een
leider toegewezen die kaartjes heeft. Daarna vertrekken de groepjes elk naar een eigen
kant van het speelveld. Daar krijgt iedere speler een kaartje met het tekst/afbeelding:
‘spons’, ‘water’ of ‘vuur’ mee.
Na het centrale startsignaal gaan de deelnemers op zoek naar spelers van de tegenpartij
en proberen deze te tikken. Is dat gelukt, dan worden de kaartjes getoond om te bepalen

Wat zijn de kosten?
Uitprinten van de kaartjes en eventuele reiskosten indien het spel gespeeld wordt
tijdens een uitstapje.
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Neem een net en vang de vlinders
Mooi hè die vlinders? Echte vlinders mag je niet vangen en kun je alleen
maar vanaf een afstandje bekijken. Maar deze speciale vlinders mag je wel
vangen en bekijken. Doe mee met het vlinderspel!
Wat voor een soort activiteit is het?
Dit spel is een echte buitenactiviteit en geschikt voor kinderen tot en met 8 jaar.
Om het spel goed te kunnen spelen, moet je weten hoe het in z’n werk gaat.
Dit spel speel je om de beurt met z’n tweeën. Download de vlinders via de link die je
hieronder vindt. Print ze op stevig papier en knip ze uit. De kinderen van het eerste
tweetal gaan tegenover elkaar staan met een paar meter ertussen. Eén kind krijgt een
schepnet, het andere kind krijgt twaalf vlinders met een knijper eraan. De vlinders
worden één voor één overgegooid en het kind met het vangnetje probeert ze te
vangen. Hoeveel vlinders kun je vangen binnen twee minuten?
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren meer over vlinders en voorzichtig omgaan met de natuur. Lekker in de
buitenlucht spelen en bewegen.
Wat is er nodig?
Download de vlinders via http://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/vlinderspel.pdf
en print ze op stevig papier. Knip deze vlinders vervolgens uit.Verder zijn een schepnetje
en knijpers nodig.
Wat zijn de kosten?
Eventuele aanschafkosten van een aantal schepnetjes en knijpers en het uitprinten van
de vlinders op stevig papier.
Meer informatie?
Zie ook de website http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/spelletjes
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Lees met je handen bij boombraille
Wist je dat bomen ook een verhaal vertellen? Lees die verhalen via de
braille-taal. Met boombraille kun jij ‘lezen’ wat de bomen jou allemaal te
vertellen hebben.

•

Bespreek met de kinderen hoe ze het ervaren hebben. Hoe konden ze de boom
terugvinden? Waaraan konden ze de boom herkennen?

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen leren met respect om te gaan met de natuur, door de ervaringen met de
bomen in het bos. Het is een leuke en afwisselende activiteit om boombraille te spelen.
De kinderen hebben vooral veel plezier.

Wat voor een soort activiteit is het?
Een buitenactiviteit in het bos, waarbij kinderen met hun zintuigen leren omgaan. Om
boombraille goed te kunnen spelen, is het wel noodzakelijk te weten hoe het spel werkt.
De bedoeling van deze activiteit is dat de kinderen leren de twee zintuigen ‘voelen’ en
‘zien’ te combineren. Ze onderzoeken geblinddoekt een boom en proberen deze vervolgens zonder blinddoek terug te vinden.

Wat is er nodig?
Een blinddoek en oudere bomen in een bos.
Wat zijn de kosten?
De kosten bestaan uit eventuele reiskosten indien het bos wat verder weg is.

In de voorbereiding vraag je de kinderen of ze denken dat ze een boom terug kunnen
vinden die ze nog nooit hebben gezien. Dat gaan ze vandaag doen. De kinderen
proberen met een blinddoek om een boom zo goed mogelijk te leren kennen, zodat
ze hem daarna zonder blinddoek weer terug kunnen vinden. Door gebruik van de
blinddoek worden ze gedwongen hun andere zintuigen te gebruiken en ontdekken ze
hoe bomen voelen, ruiken of misschien wel klinken.
• Vertel de kinderen dat ze in tweetallen werken. De ene doet een blinddoek om, de
andere is de begeleider. Deze leidt de persoon met de blinddoek, met een omweg,
zodat hij zijn richtingsgevoel verliest, naar een boom. De geblinddoekte onderzoekt
de boom zo goed mogelijk. De begeleider stelt eventueel vragen om te helpen: hoe
voelt de stam aan? Kun je je armen om de boom slaan? Zijn er takken waar je bij
kan? Hoe klinkt het als je op de stam klopt? Zitten er plantjes op de boom? Liggen
er blaadjes of vruchtjes op de grond? Welke vormen hebben die blaadjes? Hoor je de
wind in de boom?
• Vervolgens leidt de begeleider de geblinddoekte, weer met omweg, terug naar de
beginplek en doet de blinddoek af. Lukt het de ander om ‘zijn’ boom weer terug te
vinden? Als dat gelukt is (of het niet lukt na 10 minuten), wisselen de tweetallen de rol.
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Word winnaar van de natuurquiz!
Weet jij veel van de natuur? Wil je je kennis van de natuur testen? Speel
dan mee met de natuurquiz en wie weet ben jij wel dé natuurkenner!
Wat voor een soort activiteit is het?
Een activiteit die binnen (of liever nog buiten) gehouden kan worden.
De activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Hoe gaat het spel in z’n werk?
Om boswachter te zijn moet je erg veel van onze natuur weten. Dan kun je haar
natuurlijk ook goed beschermen! Hoeveel weet jij ervan? De boswachters van
Natuurmonumenten hebben een quiz gemaakt. Eén iemand mag de vragen voorlezen.
Steek je vinger maar op als je het antwoord weet!
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het competitie-element spreekt kinderen altijd aan. Weten zij meer dan anderen? En
hoeveel weten ze eigenlijk van de natuur? Kinderen leren op speelse wijze over de natuur.
Wat is er nodig?
Download de quiz via
http://www.natuurmonumenten.warp.kpn-is.nl/sites/default/files/natuurquiz_0.pdf
Wat zijn de kosten?
Het uitprinten van de quiz en de bijbehorende materialen. En het eventueel toekennen
van een prijsje aan de winnaar van de quiz.
Meer informatie?
Zie ook de website http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/spelletjes
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Gebruik je oren goed bij het luisterspel
Hoor jij het verschil tussen een merel en een duif? Luister buiten naar al
de geluiden die je hoort en probeer samen te raden wat je allemaal hoort.
Verschuif van plek naar plek om te ontdekken wat je allemaal buiten kunt
horen.
Wat voor een soort activiteit is het?
Een typische buitenactiviteit, bedoeld voor jonge kinderen van 3 tot en met 6 jaar.
Het spel gaat als volgt te werk:
Om je heen hoor je altijd veel geluiden. Auto’s rijden voorbij en eenden kwaken.
Ga allemaal in een kring zitten met jullie ruggen naar de binnenkant. Hou dan 2 minuten
je handen voor je ogen en wees heel stil. Vertel na 2 minuten om en om wat je allemaal
gehoord hebt.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren geluiden te herkennen en waar te nemen. Daarnaast levert het spel ook
leuke situaties op, waardoor er voor de kinderen veel plezier is.
Wat is er nodig?
Een stopwatch (gebruik eventueel de stopwatch op je telefoon of een horloge).
Wat zijn de kosten?
Aan het luisterspel zijn in principe geen kosten verbonden.
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Speel het kleurdobbelspel

Herken jij alle kleuren in de natuur? Weet jij wat typische kleuren zijn
voor een seizoen? Of wil je dit alles te weten komen? Speel dan samen het
kleurdobbelspel.
Wat voor een soort activiteit is het?
Het kleurdobbelspel is een echte buitenactiviteit, geschikt voor kinderen van 4 tot en
met 8 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
De natuur zit vol met kleuren. Bladeren zijn groen, de lucht is blauw en een boomstam
is bruin. Of toch niet? Als je goed kijkt zie je dat bladeren ook rood kunnen zijn en
boomstammen wit.Voordat je dit spel kunt spelen, moet je bepalen welke kleur welk
cijfer krijgt op de dobbelsteen. 1 is bijvoorbeeld groen, 2 is blauw, 3 is groen, enzovoort.
Ga in een kring staan. Eén iemand gooit de dobbelsteen. Zoek een kleur die hoort bij
dat getal. Kijk om je heen en vindt iets in de kleur die bij dat cijfer hoort. Heb je het
gevonden? Dan mag de volgende!
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren zaken te herkennen en te benoemen in de natuur. Daarnaast is het
mogelijk een competitie-element toe te voegen aan het spel. Het levert de kinderen
vooral plezier op.
Wat is er nodig?
Een dobbelsteen.
Wat zijn de kosten?
Eventuele aanschaf van dobbelstenen.
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Ga mee kriebelbeestjes zoeken
Zie jij nooit wilde dieren? Dan moet je beter kijken! Ze lopen overal, zelfs
onder je voeten. Ga op zoek naar een stukje natuur in jouw buurt!
Wat voor een soort activiteit is het?
Dit is een buitenactiviteit geschikt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Ga op zoek naar een stukje natuur waar je lekker in de bodem kunt wroeten. Als je
goed kijkt, vind je altijd kleine bodemdiertjes. Pak ze voorzichtig op en stop ze in een
loeppotje. Weet je welk diertje je hebt gevangen? En als je het niet weet, welke naam
zou jij aan het diertje geven? Zoek het daarna op in het zoekkaartenboek van
Natuurmonumenten.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen ontdekken welke beestjes zich in de buurt van hun leefomgeving bevinden en
leren wat over deze beestjes.
Wat is er nodig?
Een loeppotje.
Wat zijn de kosten?
Eventuele aanschaf van loeppotjes.
Meer informatie?
Zie ook de website, http://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/spelletjes
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Ga mee spoorzoeken
Dieren laten altijd hun sporen na. Wil jij CSI spelen, maar dan met dieren?
Zorg dan dat je een echte afdrukexpert wordt in dit spel!
Wat voor een soort activiteit is het?
Deze activiteit kan zowel binnen als buiten worden uitgevoerd. Buiten is natuurlijk leuker! Het is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Alle kinderen zitten achter een lijn op de grond of rond de zandbak. Aan de hand van de
voorbeelden die je kunt downloaden (zie de link onder ‘wat is er nodig?’) teken je een
spoor in het zand. De kinderen raden met behulp van hun voorbeeldvel van welk dier
dit spoor is. Als ze het niet meteen weten, kun je hints geven. Bijvoorbeeld door het
bijhorende geluid te maken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen kunnen sporen van dieren herkennen en leren meer van dieren.
De ontspannen en humoristische manier van het spel geven de kinderen plezier.
Wat is er nodig?
Download de voorbeelden van de dierensporen
via http://www.natuurmonumenten.warp.kpn-is.nl/sites/default/files/sporen.pdf
Wat zijn de kosten?
Geen.
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Natuur Pictionary: teken en herken
Kan jij goed tekenen? En ben je bekend met allerlei dieren? Doe dan mee
met Natuur Pictionary: teken, raad en word dierenkenner!
Wat voor een soort activiteit is het?
Natuur Pictionary is in principe een binnenactiviteit, maar het is natuurlijk nog leuker
om het buiten te spelen. Het spel is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Pak om de beurt een kaartje uit de envelop, waarop de naam van een dier of een
voorwerp uit de natuur geschreven staat. Teken op een groot vel papier wat op het
kaartje staat. De rest van de kinderen moet binnen de tijd van de zandloper raden wat
je tekent.
Tip! Dit is ook leuk om in de zandbak te doen met zandtekeningen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren dieren en dingen uit de natuur uit te beelden en te benoemen. Er wordt
een beroep gedaan op hun creativiteit en fijne motoriek én het levert veel plezier op.
Wat is er nodig?
• Envelop met daarin kaartjes met namen van dieren en dingen uit de natuur.
• Een zandloper (eventueel via telefoon of stopwatch).
• Potlood en papier.
Wat zijn de kosten?
Kosten voor het maken van de kaartjes, het gebruik van potlood en papier.
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Dans de paddenstoeldans
Ben jij onze danskampioen? Kun je goed dansen of wil je het leren?
Dans mee met de paddenstoelendans!
Wat voor een soort activiteit is het?
Een dans die zowel binnen als buiten te doen is, in spelvorm. Buiten is natuurlijk altijd
leuker. De paddenstoelendans is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Zet de kinderen in een kring en leg een aantal paddenstoelen (of dennenappels of
andere natuurlijke materialen) in het midden van de kring. Hoeveel paddenstoelen je
nodig hebt hangt, net als bij stoelendans, af van het aantal kinderen. 8 kinderen betekent
7 paddenstoelen, 7 kinderen 6 paddenstoelen, enzovoort. Start de muziek. De kinderen
lopen rond en zodra de muziek stopt pakken ze een paddenstoel. Wie geen paddenstoel
heeft, gaat aan de kant staan. Iedereen legt zijn paddenstoel weer in het midden en je
haalt er één weg. Start de muziek en laat de kinderen weer rondlopen. Wie de laatste
paddenstoel pakt is de winnaar.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Dit spel levert kinderen vooral veel plezier op en leert ze champignons, dennenappels
en andere natuurlijke materialen herkennen.
Wat is er nodig?
Paddenstoelen (of bijvoorbeeld dennenappels, champignons of andere natuurlijke
materialen).
Wat zijn de kosten?
Aanschafkosten van de van paddenstoelen of andere natuurlijke materialen.
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Spot de dieren op fotosafari
Ssstttt! Daar gaat een giraffe. En daar een olifant. Herken jij al de dieren op
fotosafari? Word een echte ranger op deze fotosafari!
Wat voor een soort activiteit is het?
De fotosafari is een buitenactiviteit voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Download de foto’s via de link hieronder. Print ze uit en plak ze op stevig karton.Vraag
aan een volwassene om de foto’s buiten verspreid neer te zetten op een flinke afstand
van elkaar. Plaats de foto’s hoog, laag en ‘verstop’ er een paar, zodat je straks echt je best
moet doen om ze te spotten. Om de beurt mag iedereen door de verrekijker kijken,
maar nog niets zeggen. Als iedereen heeft gekeken, mag iedereen om en om zeggen
welke dieren ze hebben gezien.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen leren dieren herkennen en benoemen. Daarnaast hebben ze met elkaar
plezier in dit spel.
Wat is er nodig?
Download de foto’s via http://www.natuurmonumenten.warp.kpn-is.nl/sites/default/files/
Spelletjes_fotosafari%20compleet.pdf, print ze uit en plak ze op stevig karton. Plaats
de foto’s hoog en laag in een park in de buurt. Stuur de kinderen daarna op safari.
Benodigdheden: een verrekijker (liefst meerdere), papier, karton, lijmstift en
bevestigingsmaterialen (punaise, paperclip).
Wat zijn de kosten?
Printen van de foto’s, aanschaf stevig karton, lijmstift, punaise/paperclip. En eventueel één
of meerdere verrekijkers.
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Speel mee met het natuurgeluiden- en -kleurenspel
Herken jij alle verschillende geluiden buiten? Hoor je de specht? Hoor je
de hazen door de struiken heen gaan? Leer en herken allerlei natuurlijke
geluiden in het natuurgeluiden- en kleurenspel!
Wat voor een soort activiteit is het?
Dit is een typisch buitenspel. Kinderen moeten buiten allerlei geluiden en kleuren
herkennen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.
Hoe gaat het in zijn werkt?
Maak een wandeling in de omgeving. Doel daarbij is dat de kinderen door
middel van goed luisteren de omgeving ontdekken. Daarbij horen allerlei geluiden uit
de natuur. Je kunt bijvoorbeeld het spelletje ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ doen om
kinderen bewuster te maken van wat zij om zich heen zien. Dit kan met voorwerpen,
maar ook met kleuren en natuurlijk ook door liedjes te zingen over de natuur,
de seizoenen, enzovoort.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
De kinderen leren geluiden en kleuren te herkennen en wat er zich allemaal in een bos
of park bevindt.
Wat is er nodig?
Een park of bos.
Wat zijn de kosten?
Eventuele reiskosten naar een park of bos.
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Vorm een winterengel in de sneeuw
Als er sneeuw ligt zijn er een tal van geweldige activiteiten te bedenken.
Een sneeuwballen gevecht houden, een iglo bouwen, een sneeuwpop maken,
enzovoort. Nu gaan we ons lichaam gebruiken in de sneeuw. Ga plat op de
grond liggen (op je rug) en beweeg je armen en benen omhoog en naar
beneden. Als je op staat heb je een engel.Versier je engel met verf. Deze verf
maak je van veel waterverf en een heel klein beetje ijskoud water. Als je
veel water gebruikt om de engel in te kleuren, zal deze snel verdwijnen
(smelten). De kinderen kunnen met hun lijf ook andere figuren in de sneeuw
maken. Neem een trap mee en ga hier op staan om van de kunstwerken van
de kinderen een foto te maken.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: een buitenactiviteit, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar.
Vorm: ontdekken, creatief, sportief.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Veel sneeuwplezier en creatieve ontwikkeling.
Wat is er nodig?
• Sneeuw.
• Waterverf met een heel klein beetje ijskoud water.
• Eventueel een trap en een fototoestel.
Wat zijn de kosten?
Behalve wat waterverf en eventueel het afdrukken van de foto, zijn er geen kosten
verbonden aan deze activiteit.
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Speelpret in Natuurspeeltuin Klauterwoud in Vlaardingen

Het Klauterwoud is één grote stoere speeltuin van maar liefst 38 voetbalvelden groot. De natuurspeeltuin bevindt zich in natuurgebied Broekpolder in Vlaardingen. Het Klauterwoud is vrij toegankelijk van zonsopgang
tot zonsondergang. Superleuk en avontuurlijk. Op het terrein van maar liefst
38 voetbalvelden groot kunnen kinderen helemaal uit hun bol gaan.
Hier geen kant-en-klare speeltoestellen (nou vooruit, ééntje dan), maar
allerlei hindernissen en elementen die kinderen uitdagen om zelf een spel
te bedenken en te spelen. Wie het Klauterwoud binnengaat (de entree ligt
iets voorbij de Polderpoort aan de Watersportweg), komt in het labyrint.
Een wirwar van heuveltjes en modderige greppeltjes die je kan overbrug
gen via een boomstam. Er zijn verschillende manieren om zo snel mogelijk
naar de overkant te komen. Aan het labyrint grenst een grote picknickweide
met bankjes en tafeltjes. Even verderop ligt het amfitheater, een heuvel met
bovenin een kommetje waar je in de luwte kunt zitten, een boek kan (voor)
lezen, lekker kan chillen. Wie daar allemaal geen zin in heeft kruipt gewoon
door de heuvel (via een buis), en gaat op zoek naar het forse speeltoestel
waar je kunt klauteren, klimmen, hangen en glijden. Er is een heuvel van
maar liefst 8,5 meter hoog.Verderop ligt een tunnel, gemaakt van wilgentakken. Sloten en kreken steek je over via boomstammetjes, stapstenen of
een trekvlot. Een waar speelparadijs voor avonturiers.

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol ontdekken, plezier en
ontspanning.
Wat is er nodig?
Reismogelijkheden richting het Klauterwoud in Vlaardingen.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar het Klauterwoud in Vlaardingen.
Meer informatie?
Zie hiervoor de websites http://www.vlaardingen.nl/default/projecten/Broekpolder/
hetklauterwoudngrotestoerespeeltuin/id_136070447 of
http://www.federatiebroekpolder.nl/tags/klauterwoud-broekpolder-vlaardingen
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Speelpret in Natuurspeeltuin Zuiderpret in Den Haag
Midden in het Haagse Zuiderpark bevindt zich natuurspeeltuin Zuiderpret.
Een leuke speeltuin waar kinderen zich op allerlei manieren kunnen vermaken. De natuurspeelplaats ligt in het Zuiderpark aan de rand van de grote
speelweide, tussen 2 bosjes. In de bosjes kunnen kinderen verstoppertje
spelen, maar ook boomhutten maken met de losse takken die er liggen.
Tussen de bosjes ligt een groot open gedeelte met in het midden een snel
stromende beek. Hier kunnen kinderen heerlijk met en natuurlijk in het
water spelen. Stuwmeertjes en watervalletjes zorgen ervoor dat het water
naar beneden stroomt.Via stapstenen in het water, boomstammen, slinger
touwen en loopbruggen kun je aan de andere kant van de beek komen.
Maar je mag natuurlijk ook door het water stappen! Het water komt tot
ongeveer de enkels.Tussen de beek en de bosranden liggen heuvels en kuilen
om te verstoppen, rennen en klimmen.Tussen hoge heuvels is een loopbrug
gemaakt die aansluit op een uitkijktoren. De uitkijktoren staat op een heuvel
en is 3 meter hoog. Door een andere heuvel is een spannende kruipbuis
gelegd.
In de natuurspeelplaats is een apart gedeelte voor kinderen tot 6 jaar. Hier is
het water ondieper en zijn de uitdagingen minder groot. Er is een pad door
het bosje, een besloten plek met wilgenhutten en in de lente en zomer veel
bloemen waar insecten op af komen.
Er zijn verschillende zitjes, banken en picknicktafels. Na het spelen kunnen
de kinderen de handen en voeten wassen bij een kraantje. De ingang van de
natuurspeelplaats is aan de Henriëtte Ronald Holstweg, bij de ingang van
het Veluweplein. De natuurspeelplaats vrij en gratis toegankelijk. Doe je
kaplaarzen aan en neem eventueel droge kleding mee!

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol ontdekken plezier en
ontspanning.
Wat is er nodig?
Reismogelijkheden naar het Haagse Zuiderpark.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar het Haagse Zuiderpark.
Meer informatie?
Zie de website http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/NatuurspeelplaatsZuiderpret-in-het-Zuiderpark.htm

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.
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Speelpret in de natuurspeeltuinen en het speelbos in Zoetermeer
Er zijn twee natuurspeeltuinen in Zoetermeer, in Oosterheem en in
De Leijens. In Rokkeveen is er Speelbos De Balij, waar kinderen heerlijk in
de natuur kunnen struinen en spelen.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol spelen, ontdekken, plezier en
ontspanning.

Natuurspeeltuin De Leijens
Deze natuurspeeltuin is in het voorjaar van 2012 aangelegd, na de herinrichting van het
Binnenpark. De speeltuin ligt in het Binnenpark, op de hoek van de Zwaardslootseweg
en de Filmlaan. Kinderen kunnen er klimmen over boomstammen, spelen met het water
en dammetjes bouwen of hutten bouwen.
		
Natuurspeeltuin De Vrijbuiter
De Vrijbuiter ligt in het Heempark tegenover de straat Tasmanië in de wijk Oosterheem.
Het is een natuurspeelterrein waar kinderen vrij in de natuur kunnen spelen met allerlei
natuurlijke elementen zoals zand, water, heuvels, zwerfkeien, stammen en takken.

Wat is er nodig?
Reismogelijkheden naar de natuurspeeltuinen of het speelbos in Zoetermeer.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar de locatie.
Meer informatie?
Zie de website http://www.zoetermeeractief.nl/index.php/kinderen/spelen

Speelbos De Balij
Het speelbos bevindt zich direct achter Kinderboerderij De Balijhoeve aan het
Kurkhout 100. Er is parkeerruimte bij de kinderboerderij, het bos is ook met de
fietsbrug via Meerzicht te bereiken. De Balij is een jong bos vlakbij de stad, maar toch
helemaal in de natuur. Met moerasbos en natuurbos en een speelbos voor ridders en
jonkvrouwen. In de aangegeven delen van het bos hoeven kinderen nu eens niet netjes
op de paden te blijven lopen, maar mogen ze struinen en zelf hun weg zoeken door de
bomen. Er liggen oude takken om hutten te bouwen.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.

49

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

Speelpret in Natuurspeeltuin De Speeldernis in Rotterdam Noord
De Speeldernis is een avontuurlijk terrein waar kinderen heerlijk kunnen
spelen in en met de natuur. Er zijn bomen, bosjes, takken, riet, water en zand
om zelf van alles mee te doen. Er zijn zelfs een tipi en een vuurplaats.
Waarschuwing voor wasmanden: op De Speeldernis mogen kinderen vies
worden! Naast gewoon spelen en het lekker zelf ontdekken, kan je in
De Speeldernis ook meedoen met allerlei activiteiten. Zoals de jaarfeesten,
natuurlessen of een van de spannende clubs. In De Speeldernis kan je dus
niet alleen spelen, maar ook nog veel leren. De Speeldernis heeft verschil
lende educatieve programma’s ontwikkeld over natuur en duurzaamheid.
In eerste instantie zijn deze bedoeld voor de scholen van Deelgemeente
Noord, maar in overleg kunnen zij ook (delen van) lessen verzorgen voor
andere scholen en BSO’s. Wilt u zelf met kinderen en natuur aan de slag?
Vraag naar de workshops, cursussen en rondleidingen.

Meer informatie?
Zie de website http://www.speeldernis.nl/index.php/speeltuin
Let op: De Speeldernis is in de lente, zomer en herfst dagelijks geopend van 12.00 uur
tot 18.00 uur. In de winter op woensdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Check voor de actuele openingstijden de website.

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol spelen, ontdekken plezier en
ontspanning.
Wat is er nodig?
Reismogelijkheden naar De Speeldernis en kleding die lekker vies mag worden.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar De Speeldernis en zeer beperkte entreekosten.
Kijk voor de actuele tarieven op de website.

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

50
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Speelpret in één van de natuurspeeltuinen in Rotterdam
Rotterdam heeft een heleboel speeltuinen. Enkele groene pareltjes zijn de
natuurspeeltuinen. Dat zijn speciale speeltuinen waar kinderen nog heerlijk
in een natuurlijke omgeving en met natuurlijke materialen kunnen ravotten.
Hutten bouwen, in bomen klimmen en slootje springen, het kan allemaal in
de natuurspeeltuinen van Rotterdam.
• Natuurspeelplaats Ruige Plaat
• Natuurspeeltuin Pietje Bell
• Kinderbos Clarabos
• Bouwspeeltuin Maeterlinck
• De Heerlijkheid
• Natuurspeeltuin Binnenste Buiten
• Naturoschie
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol spelen, ontdekken, plezier en
ontspanning.
Wat is er nodig?
Reismogelijkheden naar de natuurspeeltuinen.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar de natuurspeeltuinen. Bij een enkele natuurspeeltuin beperkte entreekosten.
Meer informatie?
Zie de website http://www.rotterdam.nl/tekst:natuurspeeltuinen

51

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

Speelpret in Speelbos het Gagelbos in Utrecht
Klimmen en klauteren, een hut bouwen of kliederen met water.Vies worden
mag! Buiten de paden komen, lekker spelen en ravotten. Dat kan in Speelbos
Gagelbos van Staatsbosbeheer. Niet met de speeltoestellen die je gewend
bent, maar met touwen, takken en boomstammen. Je kunt er met takken
slepen, hutten bouwen en rond het water spelen.
Voor scholen en groepen zijn er leuke buienactiviteiten met je klas. Kom
naar Speelbos Gagelbos! Startlocatie: Gagelbos, naast Fort de Gagel aan de
Karl Marxdreef t.h.v. het Ghandiplein te Utrecht
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: spelen, ontdekken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het is voor de kinderen vooral een activiteit boordevol ontdekken, plezier en ontspanning.
Wat is er nodig?
Reismogelijkheden richting Speelbos Gagelbos in Utrecht.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar Speelbos Gagelbos in Utrecht.
Meer informatie?
Zie de website: http://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/Groene%20Hart%20-%20
Vechtstreek/Speelbos%20Gagelbos.aspx
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Maak een natuuruitstapje

Wat doet een tuinder? Krijg uitleg over wintergroente, kook en proef
Hoe komt de groente uit de grond van de tuinder naar jouw bord? En hoe
ziet écht verse groente eruit? Vraag maar raak aan een échte tuinder!
Maak een uitstapje naar een tuinder in de buurt. Leer en vooral ook zie
hoe groenten worden gekweekt en hoe ze uiteindelijk via de supermarkt of
groenteboer op jouw bord terecht komen.Vraag alles wat je wilt weten en
vraag of je wat groenten mag meenemen om te kunnen koken. Kook met
elkaar de groenten en geniet van een heerlijke maaltijd, vers van de tuinder.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Waar en hoe groeit de groente. Het is spannend voor de kinderen om op pad te
gaan naar een locatie die ze niet kennen: de tuinderij/groentekwekerij.
Het is leuk om samen met dit onderwerp bezig te zijn en samen een maaltijd te
bereiden met de super verse groente.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: uitstapje, binnenactiviteit, voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Vorm: leren, ontdekken, proeven.
Wat is er nodig?
Contact met een tuinder, die bereid is een groep kinderen en begeleiders te ontvangen
en rond te leiden over zijn/haar bedrijf. Mogelijkheden om te kunnen koken.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar de tuinder, eventueel kosten voor de groente.
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Maak een natuuruitstapje

Bekijk de natuur in het groot bij het Omniversum Den Haag
Kijk op een groot scherm rondom je naar allerlei dieren in het wild.
Kijk naar bijzondere films over het leven in de Noordpool of Afrika.
Het Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De films worden door een
geavanceerde techniek op een enorm projectiescherm geprojecteerd. Het
scherm heeft de vorm van een halve bol en loopt half rondom het publiek.
Dit koepelscherm is zo groot als een half voetbalveld. Overal om je heen zie
je het beeld van de film. De beleving wordt nog eens extra versterkt door
een subliem geluidssysteem. Ronduit Spectaculair dus!
Elk filmbeeldje is 10 keer zo groot als dat van een bioscoopfilm en wordt 500
keer (!) vergroot om het op de reuzenkoepel te projecteren. Dit filmformaat
is het IMAX formaat. De films in het Omniver
sum nemen je mee naar andere werelden en
de natuur in. In het verleden gingen we al mee
op expeditie naar de top van Mount Everest en
beleefden we een heuse rafttocht dwars door
de Grand Canyon. Alle films zijn Nederlands
gesproken en meestal geschikt voor alle leeftijden tenzij anders aangegeven. Ieder uur start
er een nieuwe film.

Wat is er nodig?
Reismogelijkheden richting het Omniversum.
Wat zijn de kosten?
Reiskosten naar het Omniversum. Entree tot het Omniversum. Check de website voor
de actuele tarieven. Er zijn speciale groepsprijzen voor groepen vanaf 20 personen.
Meer informatie?
Voor het filmprogramma en meer informatie over openingstijden en prijzen:
www.omniversum.nl.

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit, voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar.
Vorm: educatief, ervaren.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het Omniversum is een mooie gelegenheid om de blik van kinderen te verruimen.
Ze leren over andere werelddelen en natuur in verre oorden. Na deze activiteit kun je
zelf creatief aan de slag met alle ideeën die in dit boek staan.
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Natuurlijk creatief!
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Maak je eigen modderschilderij
De kinderen gaan naar buiten om modder en materiaal uit de natuur te
verzamelen. Dit kan heel goed bij de Tipi Tuin in de wijk Palenstein, maar
natuurlijk ook bij een locatie in je eigen buurt. Daarna gaan de kinderen
met modder en materiaal uit de natuur een prachtig 3D schilderij maken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen kunnen bij het verzamelen van de materialen hun fantasie de vrije loop laten
gaan. Bij de Tipi Tuin kunnen ze spelen met takken, zand en water, ontdekken hoe een
waterpomp werkt en groeien in hun zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld als ze hun evenwicht
bewaren op een boomstam. Met de zelf verzamelde materialen gaan ze daarna creatief
aan de slag. Dat levert extra plezier en is goed voor hun fantasie.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buiten- en binnenactiviteit, uitstapje in de wijk voor kinderen tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief, sportief, ontdekken en groeien.
Wat is er nodig?
• Materialen en modder uit de natuur.
• Eén schildersdoek per kind (bijvoorbeeld te koop bij Action of Xenos).
• Lijm en schortjes.
Wat zijn de kosten?
De enige kosten zijn de kosten voor aankoop van de schilderdoeken.
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Kleurdoosje, zoek kleuren in de natuur
Zorg voor houten doosjes en stop in de doosjes een gekleurd papier. In dat
doosje met bijvoorbeeld de kleur rood mogen de kinderen in de natuur iets
roods zoeken (bladeren, beestjes, enzovoort). Doe hetzelfde met de kleur
groen, bruin, geel, oranje en andere kleuren waarvan je in de natuur iets
kunt vinden. Ga met de kinderen naar buiten, de natuur in, en ga op zoek
naar kleuren uit de natuur.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren dat alle spullen uit de natuur een eigen kleur hebben en dat er meer te
vinden is dan ze denken. Ze zijn lekker buiten in de natuur (ook als het regent) en in
de frisse lucht. Ze ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft en hebben enorm
plezier in het vinden van kleuren in de natuur.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, in de eigen omgeving voor kinderen in de leeftijd van ongeveer
3 tot en met 7 jaar.
Vorm: ontdekken en leren.
Wat is er nodig?
Houten doosjes. Eén per kind.
Papier in de kleuren van de natuur.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor de doosjes. Deze zijn vaak te krijgen bij bijvoorbeeld Xenos of Action.
Een doosje kost afhankelijk van de grootte ongeveer € 1,-.
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Ruik de natuur, maak een geurdoosje
Zorg voor houten doosjes. Ga met de kinderen naar buiten, het liefste in
een bosrijke omgeving en verzamel verschillende materialen uit de natuur.
Bladeren, bloemen, eikels, dennenappels, kastanjes, beukennootjes,
enzovoort. Kinderen kunnen de materialen in het doosje verzamelen.
Als je weer binnen bent, kan je de geuren van de natuur ruiken als je het
natuurdoosje open doet. Je kunt de doosjes eventueel ook nog beschilderen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren dat dingen uit de natuur lekker kunnen ruiken of juist heel erg stinken.
Iets wat een mooie kleur hoeft niet perse lekker te ruiken. Kinderen zijn lekker buiten
in de natuur bezig. Ze beleven hier veel plezier aan.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot en met 7 jaar.
Vorm: ontdekken en leren.
Wat is er nodig?
Houten doosjes. Eén per kind.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor de doosjes. Deze zijn vaak wel te krijgen bij bijvoorbeeld de Xenos of
de Action. Een doosje kost afhankelijk van de grootte ongeveer € 1,-.
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Hoor het geluid van water in een regenstick
Ik zie geen water, maar ik hoor het wel! Maak een regenstick en hoor het
geluid van water! De regenstick (rainstick) is een traditioneel instrument
dat komt uit Zuid-Amerika. Het geluid doet denken aan een regenbuitje,

Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit, voor kinderen in leeftijd van
4 tot en met 10 jaar.
Vorm: creatief, ontdekken.

waterval of kabbelende beek. De naam komt voort uit het gebruik door
Indiaanse stammen bij het oproepen van regen.
De originele regenstick wordt gemaakt van de uitgebloeide delen van de
Quisca cactus, die groeit in de Atakama woestijn aan de voet van het Andes
gebergte. Deze cactus houdt het water vast tijdens zijn leven. Daarna droogt
de cactus uit en kan hij gebruikt worden om dit magische instrument ervan
te maken. De naalden worden verwijderd en omgekeerd in de stam gedrukt.
Hierdoor ontstaat binnen de cactus een net van naalden. Hierna wordt hij
gevuld met kleine zaden of kiezelsteentjes en dan weer gesloten. Als je hem
omkeert lijkt het of het regent. Wij gaan een regenstick maken van postkokers.

Wat is er nodig?
Per kind een postkoker met doppen, potlood/pen, papier, rijst, spijkertjes (4 á 5 cm lang),
hamers, dubbelzijdig tape, verf, kwasten, verfschorten. Op de postkoker mogen de
kinderen verspreid stipjes zetten. Hierna mogen ze voorzichtig de spijkertjes in de
koker tikken met een hamer. De koker mag gevuld worden met rijst. Sluit hem goed af!
Hierna kan er papier om de koker gerold worden. Plak dit vast met lijm of tape. Laat
de kinderen de regenstick mooi versieren met verf. Je kunt kijken naar de voorbeelden,
maar natuurlijk ook helemaal je eigen ontwerp maken. Je kunt de kinderen tijdens het
knutselen nog meegeven dat het belangrijk is om samen materialen te delen en niet
onnodig of overmatig materialen te gebruiken. De omgeving netjes houden en samen
opruimen.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Met het knutselen stimuleer je de motoriek. Het is leuk voor de kinderen om te
ontdekken dat je water kan horen in je eigen kunstwerk.

Wat zijn de kosten?
De postkokers kosten ongeveer €75,- per 50 stuks.
Meer informatie?
http://www.moocowfanclub.com/activities/crafts/rainstick
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Mozaïeken met graansoorten
Wat een prachtig kunstwerk! Kijk maar eens goed! Kan je zien waar
het van is gemaakt? Met de jongere kinderen gaan we met verschillende
graansoorten mozaïeken. Zo laten we de kinderen zien dat ze een heel
mooi kunstwerk kunnen maken met natuurlijke materialen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren dat je spullen uit de natuur ook kan gebruiken om mee te knutselen.
Ze ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft en beleven plezier aan het
maken van een kunstwerk.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit, voor de jongere kinderen.
Vorm: creatief en ontdekken.
Wat is er nodig?
Voldoende, verschillende graansoorten, lijm en een schildersdoek of karton om het
kunstwerk op te maken.
Wat zijn de kosten?
De kosten van graan en eventueel schilderdoeken of karton.

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

60

Natuurlijk creatief!

Fantasiefiguren kleien op een boom
Gebruik je fantasie en maak jouw mooiste fantasiefiguur van klei op een
boomstam. Natuurlijk mag je daarbij allerlei materialen uit de natuur
gebruiken. Nootjes, takjes, blaadjes, steentjes, veertjes, bloemen, besjes,
eigenlijk alles wat je tegenkomt. Klei jij het gezicht van een elfje, een
kabouter, een dier of een spannend boommonster?
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Creatief bezig zijn met klei en materialen uit de natuur. Lekker buiten in de frisse lucht
je fantasie gebruiken. Buiten kleien op een boom is toch héél anders en véél leuker
dan binnen op een tafel….
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, in de buurt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief en fantasie.
Wat is er nodig?
Een locatie in de buurt met bomen waarop gekleid kan worden.
Voldoende klei en materialen uit de natuur. Bijvoorbeeld steentjes, blaadjes,
takjes, kastanjes, eikels, nootjes, mos, veertjes, besjes, bloemen, enzovoort.
Je kunt deze al verzamelen in de herfst en eventueel ook wat materialen
bestellen in een jaargetijde dat er minder in de natuur te vinden is
(steentjes, veertjes).
Wat zijn de kosten?
De kosten voor deze activiteit zijn gering. De kosten voor klei en
eventueel wat natuurlijke materialen die je wilt bestellen als er vanwege
het jaargetij minder te vinden is in de natuur.

61
61

SWKGroep - Natuur-ideeënboek

Richt je eigen sterrenwacht in
Kijk naar de twinkelende sterren vanuit de door de kinderen ingerichte
sterrenwacht. We maken sterrenkijkers van keukenrollen. We maken ze
mooi met zilverpapier, sterretjes en glitter. We lezen voor over sterren,
laten er plaatjes van zien. Organiseer in de winter een gezellige borrel
voor de kinderen en hun ouders. Het wordt vroeg donker. Onder het genot
van warme chocomelk en eventueel glühwein voor de ouders, kijken we
door de sterrenkijkers gezamenlijk naar de sterren.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren dat de natuur uit nog meer bestaat dan de bomen, planten en dieren
om zich heen.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnen- en buitenactiviteit, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief in de voorbereiding, ontdekken in de uitvoering.
Wat is er nodig?
Lege keuken-/wc-rollen gelijk aan het aantal kinderen dat deelneemt. Zilverpapier,
knutselpapier, versiering (glitter, enzovoort).
Wat zijn de kosten?
Kosten voor knutselmateriaal en eventueel een hapje/drankje voor bij de borrel.
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Manden vlechten, jij kan het ook!
Wat een mooie mand! Heb je die zelf gemaakt? Met de oudere kinderen
gaan we manden vlechten met rietmaterialen, om de kinderen bewust te
maken wat je met deze materialen kan doen. Hiermee leren de kinderen
een nieuwe techniek. Zo kunnen we de kinderen mee geven dat veel
producten een lange weg begaan voor ze in de winkels liggen. En dat we
best zuinig mogen zijn op de spullen die we hebben.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Creatief bezig zijn met materiaal uit de natuur. Tegelijkertijd besef bij brengen dat
het maken van spullen best veel tijd kan kosten en dat je dus best zuinig mag zijn
op je spullen.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief, leren.
Wat is er nodig?
Rietmaterialen en iemand die de techniek kent en kan overbrengen aan de kinderen.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor de rietmaterialen. Eventueel kosten voor inhuren van iemand die
de techniek kan overbrengen.
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Bouw een kettingreactie met gerecycled materiaal
Wat kun je allemaal met gerecyclede materialen? Kom het te weten en
ervaar het zelf bij het bouwen van een mega kettingreactie!
Wat voor een soort activiteit is het?
Creatief aan de slag met gerecycled materiaal, geschikt voor kinderen van
8 tot en met 12 jaar.
Hoe gaat het in z’n werk?
Verzamel allerlei recyclebare materialen die gebruikt kunnen worden om een kunstwerk
te maken. Maak een ontwerp van wat je wilt gaan bouwen. Aan de hand van dit ontwerp
gaan de kinderen aan de slag met de verzamelde mate-rialen. Neem spijkers, hamer,
schroeven, schroevendraaiers en lijm om de ‘kettingreactie’ tot stand te brengen: het aan
elkaar vast maken van de verschillende materialen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen leren wat voor verschillende recyclebare materialen er zijn, leren een ontwerp
te maken en leren hoe ze kunnen timmeren, schroeven, lijmen en andere technieken.
Daarnaast beleven kinderen plezier aan het maken van het werkstuk.
Wat is er nodig?
Recyclebare materialen, schroeven, schroevendraaiers, spijkers, hamer, lijm of andere
materialen die de recyclebare materialen aan elkaar bevestigen.
Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van wat er aangeschaft moet worden.
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Ontwerpwedstijd Eetbaar Groen project
Probeer te bedenken hoe je zelf je eigen kruiden, groente of zelfs fruit zou
kunnen verbouwen. Dit kun je natuurlijk alleen doen, maar met
vriendjes is het natuurlijk iets makkelijker en zeker gezelliger. Je kunt je
ideeën opschrijven, ontwerpen door te tekenen of een sfeerbeeld creëren
aan de hand van een ‘moodboard’. Uiteindelijk zal een kinderjury, bestaande
uit kinderen van de eigen leeftijd, het winnende ontwerp kiezen.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Kinderen zijn betrokken bij het ontwerpproces en de ruimtelijke indeling van de buitenomgeving. Ook is het interessant voor kinderen om van dichtbij te kunnen zien en leren
hoe hun eten groeit.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit, voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, kinderparticipatie.
Wat is er nodig?
De ontwerpwedstrijd kan verzorgd worden door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €16,20.
Meer informatie of boeken?
Deze workshop is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
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Maak een levensecht schilderij
Een leuk en origineel werkstuk maken met groen en bloemen. De docent
neemt materialen mee en vertelt meer over de natuur. Ken jij de namen
van bloemen? Hoe drinkt een bloembol water. Er zijn veel interessante
weetjes over de natuur. Het werken met de bloemen, mos en takken is leuk.
Kinderen krijgen er groene vingers van. Aan het eind van de activiteit is er
gezamenlijk een groot groen project gemaakt, een levensecht schilderij.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Het ontwikkelen van creativiteit en gevoel voor het werken met bloemen, groen en
natuurlijke materialen. Tijdens deze activiteit leren kinderen de technieken van het
werken met natuurlijke materialen en maken zij kennis met verschillende bloemen
of planten die bij het seizoen passen. De docente legt uit hoe en waar ze groeien,
waardoor er meer interesse ontstaat voor de natuur.Voor kinderen die niet zo
veel in aanraking met de natuur komen, is het een leuke en leerzame activiteit.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit op eigen locatie, voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken.
Wat is er nodig?
Deze workshop kan verzorgd worden door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €16,25.
Meer informatie of boeken?
Deze creatieve workshop is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via info@curzusenzo.nl
of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op www.curzusenzo.nl
SWKGroep - Natuur-ideeënboek
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Creatief in de Zeepfabriek
Een activiteit op het gebied van natuurlijke cosmetica. Met heerlijk geurende
natuurlijke ingrediënten maak je je eigen zeep, shampoo, frisse tandpasta of
een supersterke haargel. Hiervoor gebruiken we producten uit de tuin, zoals
kamille, goudsbloem, lavendel, munt en rozemarijn. De zeep en crèmes die
gemaakt worden bestaan uitsluitend uit natuurlijke grondstoffen, zonder
chemische toevoegingen, zoals kleurstoffen en parfums. De producten worden
meegenomen in een mooie verpakking. Heel erg leuk om cadeau te geven!
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Bij deze activiteit leren kinderen op welke wijze natuurlijke producten gebruikt worden
in de dagelijkse verzorging van henzelf.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: binnenactiviteit op eigen locatie, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Voor minimaal 10 kinderen en maximaal 15 kinderen.
Vorm: creatief, ontdekken.
Wat is er nodig?
Deze workshop kan verzorgd worden door een docent van CurZus&Zo.
Wat zijn de kosten?
Prijs per kind: €14,-.
Meer informatie of boeken?
‘Creatief in de zeepfabriek’ is te boeken bij CurZus&Zo, aanvragen via
info@curzusenzo.nl of via 010 - 251 89 88. Meer informatie? Kijk op
www.curzusenzo.nl
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Cool! Maak je eigen ijssculptuur

Cool! Maak je eigen kunstwerk van ijs. Koop grote ijsblokken. Het is nog
leuker om samen met de kinderen grote blokken in te vriezen en er
eventueel dingen uit de natuur in te doen (dennenappels, fruit, enzovoort).
Laat de kinderen van tevoren ontwerpen wat ze willen maken en vraag ze
om hier een schets van te maken. Op die manier kunnen ze buiten meteen
aan de slag. Plaats de blokken ijs buiten op een tafel zodat de kinderen er
goed bij kunnen. Als het regent op een overdekte plek. Zorg voor handdoe
ken of iets dergelijks zodat het ijs niet over de tafel glijdt. Laat de kinderen
met hamer en beitel hun gang gaan om hun eigen ijssculptuur te maken.
Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?
Buiten creatief bezig zijn met materiaal uit de natuur. Het geeft de kinderen veel plezier
en ze leren omgaan met nieuwe materialen en een nieuwe techniek.
Wat voor een soort activiteit is het?
Soort: buitenactiviteit, op de eigen locatie voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Vorm: creatief, leren.
Wat is er nodig?
Eén hamer en beitel per kind. IJsblokken. Eén per kind, maar er kan ook in groepsverband worden gewerkt. Je kunt de ijsblokken zelf invriezen maar ook bestellen via
www.ijsenijskoud.nl Je kunt hier ook een professionele ‘ijscarver’ inhuren.
Wat zijn de kosten?
Als de ijsblokken zelf worden ingevroren zijn er geen kosten. Je kunt ook ijsblokken
bestellen via www.ijsenijskoud.nl vanaf €12,71. Je kunt hier ook een professionele
‘ijscarver’ inhuren.
Meer informatie of boeken?
www.ijsenijskoud.nl
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