Op pad met…
kabouter Wouter en kabouter Lilly.
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Dag kaboutertjes!
Ik ben kabouter Wouter. Ik ben 250 jaar. Oud hé?
Maar ik kan nog veel ouder worden!
Ik heb ook een dochter. Zij heet Lilly en woont in hetzelfde bos.
Niet elke kabouter woont in het bos.
Er bestaan ook tuinkabouters, stadskabouters, …
Houd dus altijd goed jullie oogjes open!
Misschien zie je ons wel ergens…
Vandaag mogen jullie samen met jullie juf/meester een kijkje nemen in ons
bos. Veel plezier!
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Dag iedereen!
Ik ben kabouter Lilly.
Kabouter Wouter is mijn papa. Ik ben nog maar 180 jaar.
Dat is nog piepjong in kabouterland.
En toch groei ik al een tijdje niet meer.
Ik ben 15 cm. Dat is even groot als de lat van jullie juf!
Mijn papa heeft een rode kaboutermuts,
maar ik hou meer van blauw. Ze bestaan namelijk in alle kleuren!
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Benodigdheden
 Kaboutermutsen
 Knapzak
 Spiegeltje
 Brooddoos
 Fototoestel
 Zoekkaart
 Schopje
 Loeppotje / vergrootglas
 Een plastic zak om takken, bladeren en vruchten te verzamelen
 Kabouterdiploma’s
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Word een kabouter!
Laat de kleuters allemaal een kaboutermuts opzetten.
Duid ook enkele helpers aan om een knapzak te dragen met
materiaal, de weg te zoeken, kaartjes te dragen, …

(Je kan hen eventueel ook rode kaakjes geven.)
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Begroeten als een kabouter
Kabouters zwaaien niet zomaar naar elkaar of zeggen
“Hallo!”. Nee hoor! Ze wrijven met hun neuzen tegen
elkaar. Dit doen ze om hallo te zeggen, vaarwel te
zeggen en voor dat ze gaan slapen.
Kunnen jullie dit ook?
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Wat ruikt mijn kabouterneus?
Haal diep adem door je neus. Wat ruik je?
Ruik eens aan: gras, aarde, boomstam, bladeren, mos, …
Wat ruikt lekker? Wat ruikt vies?
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Moeder natuur
Verzamel takjes, vruchten en bladeren in het bos. Deze
nemen we mee naar de klas. Dan kunnen we daar een bos
nabouwen, herinneringen ophalen, knutselen, …
We nemen enkel de takjes en bladeren die al op de grond
liggen! Ook de huisjes van de kabouters laten we met rust!
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Het regent bladeren!
Neem allemaal een handje vol bladeren. Sta allemaal samen
zodat je op een foto past. We tellen tot 3 en op 3 smijten
we de bladeren in de lucht. Deze dwarrelen naar beneden
alsof het regent.
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Knibbel knabbel uit het vuistje
Wat zou een kabouter eten? Zouden er hier dingen in het
bos groeien om op te eten? Wat mag je wel opeten en wat

niet?
Dit is het moment om samen te picknicken.
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Is er iemand thuis?
Kijk eens rond. Zie je een kabouterhuisje? Neem dan
voorzichtig een kijkje. Hoe ziet de paddenstoel eruit? Is het
groot? Welke kleur en vorm? Heeft hij stippen?
Tip: neem een spiegeltje en bekijk de onderkant van de
paddenstoel eens zonder de kabouter wakker te maken.
(Niet aanraken!)

©Juf Griet

Op een grote paddenstoel
Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
KRAK! Zei de paddenstoel
Met een diepe zucht
Allebei de beentjes
Hopsa in de lucht!
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Bladeren
Zijn alle bladeren gelijk? Hoe zien ze eruit? Hebben ze
allemaal dezelfde kleur? En dezelfde vorm?
Elke kabouter gaat nu op zoek naar een blad. Opgelet! Enkel
deze die al op de grond liggen.
Ga met je vinger over het blad. Hoe voelt het? Kan je het

blad natekenen met je vinger in de lucht?
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Boomknuffelen
Zoek een dikke boom.
Hoeveel kabouters zijn er nodig om de boom te kunnen
knuffelen?
Leg nu ook je oor tegen de boom.
Hoor je iets?

©Juf Griet

Kijk eens om je heen
Alle kabouters zitten in een kring. Elk om de beurt mogen ze
iets zeggen wat ze zien in het bos. Opgelet! Gebruik goed
jullie kabouteroren want je mag geen twee keer hetzelfde
zeggen.
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Kriebeldiertjes
In het bos wonen niet alleen kabouters, ook kriebeldiertjes.
Ga voorzichtig op zoek (met een schopje).
Bekijk de diertjes goed in een loeppotje. Hoe zien ze er
uit? Zoek ze op de zoekkaart.
Laat een worm over je hand kruipen. Kijk goed hoe hij
beweegt. Hoe voelt het?
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Houd je vast aan de takken van de bomen!
Ga allemaal opzoek naar een tak. Trek deze niet van de
bomen! Dat doet bomen pijn… Gebruik dus enkel de takken
van op de grond.
Wie zou de langste tak hebben? Wie de kortste? Zijn ze

allemaal even dik?
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Opgepast! Een trol!
Als kabouter ben je niet altijd veilig in het bos… Soms
denken vogels dat je een lekker hapje bent. Er wonen ook
trollen in het bos. Die jagen heel graag op ons. Daarom
moeten we vliegensvlug kunnen lopen en ver kunnen
springen.
Hoe ver kunnen jullie springen? Hoe snel kunnen jullie
lopen?
(Houd een kleine wedstrijd.)
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Trolletje, trolletje, hoe laat is het?
Kies een grote boom uit op een ruime plaats. Eén kleuter
mag trol zijn. De andere kabouters staan achter een streep.
De kabouters zingen: Trolletje, trolletje, hoe laat is het nu?
De trol zegt een getal. De kabouters zetten evenveel
stapjes. Zo gaat het spel verder. De kabouters proberen de

boom te tikken. Maar plots draait de trol zich om en
probeert hij een kaboutertje te pakken!
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Zakdoekje leggen
Gebruik de zakdoek waarmee de knapzak gemaakt is.
De kabouters gaan in een kring zitten. Eén kabouter neemt
de zakdoek en wandelt rond de kring. De anderen zingen
het gekende liedje. Stopt het liedje, dan legt de kabouter de
zakdoek neer achter een andere kabouter. Deze kabouter
neemt de zakdoek en probeert de andere kabouter te
tikken voor hij/zij zijn plaatsje inneemt.
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Het huisje van een spin
Zoals jullie vast wel weten, woon ik in een paddenstoel.
Maar ik woon hier niet alleen. Hier wonen heel wat diertjes.
Kunnen jullie enkele dieren uit het bos opnoemen?
Ik ben vooral onder de indruk van het huisje van spinnen….
Het zijn echte kunstwerkjes. Ga op zoek naar een
spinnenweb. Hoe zouden ze dit maken?
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Elfenbankje
Hebben jullie mijn vrienden, de elfjes al gezien? Het zijn
zo’n leuke wezentjes! Zij zijn ook fan van paddenstoelen,
vooral van elfenbankjes.
Dit zijn paddenstoelen zonder steel! Gek hé? Ze groeien
namelijk niet op de grond, maar aan een boom. Hij is bruin
en wit. De elfjes rusten hier graag op uit.
Kan jij een elfenbankje vinden?
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De lenige kabouter
Kaboutermannetjes en –vrouwtjes worden heel erg oud. Om
lenig te blijven, doen wij aan kabouteryoga. Doen jullie mee?
Sta allemaal in een kring. Zorg dat je voldoende plaats hebt
naast de andere kabouters. Sluit je ogen en adem diep in langs
je neus. Adem daarna traag uit langs je mond. Probeer nu met
jouw armen de lucht te raken. Raak nu met jouw vingertoppen de
grond. Tik nu met je vingers langs jouw benen tot helemaal aan
je neus. Je staat nu rechtop. Schud je benen wakker. Laat je
schouders, armen en handen mee schudden. Draai nu ook jouw
hoofd voorzichtig rond. Nu ben je klaar om aan de slag te gaan!
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Sst! Wat hoor je?
Zoek een leuk plekje in het bos. Word even stil en luister
naar de geluiden van het bos. Wat hoor jij allemaal?
De wind, het geruis van de bomen, vogels, …
Klinken alle vogels hetzelfde?
Kan jij fluiten zoals een vogel?

©Juf Griet

Kabouterdiploma
Hierbij verklaar ik,
de Kabouterkoning, dat kabouter
………………………………
geslaagd is voor het kabouterdiploma!
Datum:………………
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