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v o o r w o o r d  -  i n l e i d i n g

Inleiding

Met	het	lespakket	‘Kabouterpad’	kunt	u	een	ont-
dekpad voor kleuters uitzetten op elke locatie die u wilt. 
Bijvoorbeeld rondom de school, in een park of in het bos 
tijdens een schoolreisje. De kabouters geven de plekken 
aan waar iets interessants te ontdekken of te doen is. 
Aan de hand van korte verhaaltjes en opdrachten leren 
de kleuters de natuur in hun omgeving goed kennen en 
benoemen. De opdrachten nodigen uit tot het gebruiken 
van alle zintuigen. Het gaat daarbij niet alleen om het 
afzonderlijk zien, ruiken, horen en voelen, maar ook om 
de totale natuurbeleving. 

In	deze	handleiding	vindt	u	informatie	over	hoe	u	
een kabouterpad organiseert, welke opdrachten in het 
lespakket te vinden zijn en suggesties voor activiteiten 
vooraf	en	na	afloop	in	de	klas.	 
Het	hoofdstuk	‘Tips	en	opdrachten’	helpt	u	bij	het	voor-
bereiden en klaarzetten van de opdrachten.

Doel van het lespakket 

Het hoofddoel van dit lespakket is de leerlingen ken-
nis te laten maken met de natuur in hun directe omge-
ving en deze van top tot teen te beleven.  
Tijdens de uitvoering van de verschillende opdrachten 
doen de leerlingen zeer uiteenlopende vaardigheden 
op.	In	het	schema	op	bladzijde	4	is	aangeven	met	welke	
opdrachten bepaalde leerdoelen of vaardigheden te be-
halen zijn. 

Inhoud van het lespakket

In	het	lespakket	vindt	u	een	tiental	houten	kabouters	
in vijf verschillende kleuren. De kabouters vormen de 
basis van het ontdekpad. Daarnaast bevat het lespak-
ket 38 opdrachtkaarten, voor elk seizoen wat wils, en 
alle materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te 
voeren. Materialen die u zelf moet verzorgen zijn aange-
geven	met	een	*sterretje.	Ook	papier	en	knutselspullen	
verzorgt u zelf.
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Leerdoel/vaardigheid
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Afval opruimen  • •

Beestjes • • • • •

Beestjes in winterslaap • •

Bessen • • • •

Bevroren water • •

Bijen • • • •

Bladeren • • • •

Bloemen • • • • •

Bollen planten • •

Boodschappen • •

Dieren kijken en luisteren •

Duizendpoot • • • •

Een dikke boom • • • • • •
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Extra eten • • • •

Groene bomen • • • • •
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Organisatie

Het lespakket bestaat uit drie delen:
•	 Activiteiten	in	de	klas	om	de	leerlingen	voor	te	berei-

den op het kabouterpad.
•	 Het	kabouterpad:	buiten	opdrachten	doen.
•	 Activiteiten	in	de	klas	om	de	belevingen,	die	de	kinde-

ren buiten hebben opgedaan, te verwerken en daar 
dieper op in te gaan.

Het kabouterpad

Een kabouterpad is een ontdekpad in een natuurlij-
ke of stadse omgeving, waarbij kabouters de weg wijzen 
en leerlingen vertellen over de bijzonderheden die daar 
te beleven zijn. Het is een werkvorm waarbij leerlingen 
hun omgeving verkennen door in groepjes een opdrach-
tencircuit af te leggen onder begeleiding van leerkrach-
ten, klassenassistenten of hulpouders.  
Kabouters	zijn	fantasiefiguren	die	sterk	in	verband	
worden gebracht met natuur. Ze houden van planten 
en dieren en gaan daar met zorg mee om. Ze zijn een 
gids voor de leerlingen, die de natuur leren zien door de 
ogen	van	de	kabouters.	Op	die	manier	wordt	biologische	
kennis toegankelijk gemaakt. 

De kabouters

In	het	lespakket	vindt	u	10	houten	kabouters	die	buiten	
gemakkelijk neergezet kun-
nen worden door de houten 
ondervoet uit te klappen. 
Aan elke kabouter kan een 
opdracht gehangen worden. 
De ervaring leert dat tien 
opdrachten een heel ge-
schikt aantal is. 

De kralenbordjes

Elk groepje van 4 - 5 leerlingen krijgt een eigen 
kralenbordje. Deze wijst de weg en geeft aan in welke 
volgorde het groepje de opdrachten gaat doen: 
•	 Elk	groepje	begint	bij	de	kabouter	die	dezelfde	kleur	

heeft als hun kralenbordje. De leerlingen duwen een 
kraal van die kleur door het gat naar de voorkant van 
het kralenbordje. 

•	 Als	ze	klaar	zijn	met	de	eerste	opdracht,	mag	er	een	
tweede kraal door het gat naar de voorkant geschoven 
worden. 

 De kleur van deze kraal laat 
zien naar welke kleur kabouter 
de leerlingen op zoek moeten. 
Bij die kabouter maken ze hun 
tweede opdracht. Vervolgens 
maken ze op deze manier alle 
opdrachten.

•	 Van	elke	kleur	zijn	twee	kabou-
ters. Als de gezochte kabouter 
al bezet is, zoekt het groepje de 
tweede kabouter van dezelfde 
kleur. 

De opdrachten

In	het	lespakket	vindt	u	een	groot	aantal	opdracht-
kaarten. Met icoontjes is aangegeven in welke jaargetij-
den	de	opdracht	uit	te	voeren	is.	Op	bladzijde	10	t/m	22	
kunt u lezen welke opdrachten er zijn. 
Op	de	voorkant	van	de	opdrachtkaart	is	de	opdracht	
beschreven. Deze kan voorgelezen of verteld worden 
door	een	begeleider.	In	kleine	letters	zijn	aanwijzingen	
voor de begeleider opgenomen. Deze tekst hoeft u niet 
voor	te	lezen.	Op	de	achterkant	van	de	kaart	staat	een	
afbeelding voor de leerlingen.

Werkwijze en organisatie

Opdrachten kiezen

Welke opdrachten u selecteert voor het kabouterpad 
hangt af van wat er te zien is in het gebied waar u de 
opdrachten wilt uitvoeren.  
U kunt op verschillende manieren te werk gaan:
•	 Alle	opdrachten	doorlezen,	een	grove	selectie	maken	

van opdrachten die u geschikt lijken en vervolgens 
op verkenning gaan. U zoekt in het opdrachtengebied 
plekjes waar de door u geselecteerde opdrachten uit 
te voeren zijn.

•	 Op	verkenning	gaan	in	het	opdrachtengebied.	Wat	is	
er allemaal te ontdekken? Zijn er slakken te zien, bij-
zondere bladvormen, dikke bomen, laaghangende tak-
ken, kleine beestjes, vogels? U maakt aantekeningen 
en zoekt vervolgens opdrachtkaarten bij de bijzondere 
plekken die u buiten gevonden hebt. Wanneer er geen 
geschikte opdracht bij is, schrijft u deze zelf op een 
blanco opdrachtkaartje.

Opdrachtplekken

Houd bij het kiezen van de opdrachtplekken reke-
ning met de volgende punten:
•	 Kies	een	veilige	plek,	bijvoorbeeld	niet	te	dicht	bij	de	

straat of een steile oever.
•	 Kijk	of	de	kabouter	redelijk	zichtbaar	is	op	deze	plek.	

De leerlingen mogen best even zoeken maar de ka-
bouter moet wel te vinden zijn.

•	 Controleer	of	de	opdracht	goed	uit	te	voeren	is	op	de	
gekozen plek.
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•	 Plaats	de	opdrachten	niet	te	dicht	bij	elkaar,	zodat	
groepjes geen last van elkaar hebben. Maak de af-
stand ook niet te groot. 

•	 Zorg	dat	het	duidelijk	is	in	welk	gebied	de	leerlingen	
naar kabouters mogen zoeken. 

•	 Kleuters	zien	de	natuur	overal	om	zich	heen.	Zelfs	
in de minst uitnodigende omgeving doen ze nog hun 
ontdekkingen: gekleurde steentjes in een muur, een 
mier op de rand van de zandbak. Maak gebruik van 
dit gegeven en zet bij het kiezen van plekken even uw 
‘kleuterbril’	op.

Voorbereiding

•	 Maak	een	plattegrondje	waarop	alle	opdrachtplekken	
aangegeven zijn.

•	 Maak	groepjes	van	ongeveer	3	-	5	leerlingen.	Let	er	
op dat per groepje evenwicht is tussen jongens-meis-
jes en oudste-jongste kleuters. Schrijf de namen van 
elk groepje leerlingen op een kaartje. Geef dit kaartje 
mee aan de begeleider van het groepje.

•	 Zorg	dat	er	evenveel	begeleiders	als	groepjes	zijn.	Het	
is prettig om zelf geen groepje te hebben. U kunt dan 
vrij rondlopen en ondersteunen waar dat nodig is. 

•	 Zorg	dat	begeleiders	weten	wat	er	van	hen	verwacht	
wordt. Gebruik hiervoor eventueel de tips in deze 
handleiding op bladzijde 23. Deze kunt u met alle be-
geleiders van tevoren doornemen of kopiëren en uit-
delen.	Kopieer	eventueel	ook	de	opdrachtkaarten	die	
u gaat gebruiken, zodat de begeleiders zich kunnen 
voorbereiden op het voorlezen en begeleiden van de 
opdrachten.

•	 Verzamel	alle	materialen	die	nodig	zijn	voor	de	op-
drachten. Maak eventueel voor elke opdracht een 
mandje of tasje met spulletjes om bij de kabouter te 
leggen. 

•	 Zet	alle	kabouters	op	hun	plek	met	de	materialen	erbij.	
Doe dit vlak voordat u aan het kabouterpad begint, om 
zoekraken van spullen en vandalisme te voorkomen. 
U kunt het kabouterpad ook door een begeleider klaar 
laten zetten terwijl u de leerlingen voorbereidt op het 
naar buiten gaan. Een andere optie is dat u elk groep-
je de kabouter en spullen voor hun eerste opdracht 
meegeeft en dat zij alles op de juiste plek neerleggen. 

•	 Geef	uitleg	over	de	activiteit	in	de	kring	aan	de	leer-
lingen. Nodig eventueel ook de begeleiders hierbij uit. 
Wat gaan we doen? Hoe lang duurt het? Vertel ook 
welke regels buiten er gelden, bijvoorbeeld: met je 
groepje bij elkaar blijven, goed luisteren naar de bege-
leider. 

Na afloop 

•	 Verzamel	alle	opdrachten	en	materialen.

•	 Maak	alles	schoon	en	droog.
•	 Controleer	met	de	inhoudslijst	of	alles	compleet	is.
•	 Pak	de	rugzak	in	volgens	het	schema	op	de	achter-

zijde van de inhoudslijst.
•	 Vul	het	evaluatieformulier	in	en	stop	het	in	de	rugzak.	
Onze	medewerkers	vinden	het	dan	vanzelf.	Gaat	u	
het lespakket met meerdere klassen gebruiken? Maak 
dan eerst kopieën van het evaluatieformulier voor 
uzelf	en	uw	collega’s.
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Suggesties voor 

introductie en 

verwerking in de klas 

Suggesties voor introductie

Met de hierna volgende activiteiten kunt u deleerlin-
gen voorbereiden op het kabouterpad.

Voorlezen

Lees één of meerdere verhalen voor over kabouters. 
De leerlingen komen er dan achter wat kabouters zijn, 
dat ze veel van de natuur houden en er goed voor zor-
gen.  
Denk bijvoorbeeld aan Virgilius van Tuyl van Paul Biegel 
(ISBN:	9025108156,	€	20,50).	 
Het	boek	kan	natuurlijk	‘gewoon’	voorgelezen	worden,	
maar denk ook eens aan het naspelen van het verhaal 
met echte spullen, terwijl u voorleest. Een verhaal over 
een kabouter die een avontuur in de tuin beleeft kan 
worden meegespeeld met een speelgoedkabouter, bla-
deren en gras. Een kopje water kan een vijver zijn, wat 
blokken een huis. U kunt het verhaal zelf naspelen ter-
wijl u voorleest, of (één van) de kinderen het laten doen. 

Kringgesprek

Houd in de kring een gesprek over natuur: Waar 
denken	de	leerlingen	aan	bij	het	woord	natuur?	Is	er	ook	
natuur rondom de speelplaats? Haal eventueel wat na-
tuur de klas in en stel er vragen over: Hoe heet het? Wat 
is het? Waar komt het vandaan?

Blinde reis

Maak met de leerlingen een denkbeeldige reis over 
het deel van het schoolterrein waar ze dagelijks komen: 
de leerlingen gaan lekker met hun hoofd op hun armen 
liggen en doen hun ogen dicht. U begint te vertellen: 
“Stel je eens voor dat je de deur van de school uitloopt. 
Wat kom je als eerste tegen? ......”. 
U laat zo de leerlingen allerlei plekjes op het school-
terrein	‘zien’.	Hoe	zou	het	ruiken	op	zo’n	plek?	Is	het	
prettig	om	daar	te	zijn?	Kun	je	je	er	verstoppen?	Kun	je	
er	schuilen	tegen	de	regen?	Na	afloop	van	het	verhaal	
gaan de leerlingen buiten op onderzoek uit om te kijken 
of de dingen die ze dachten ook echt kloppen.

Kaboutermutsen

Knutsel	kaboutermutsen,	die	tijdens	het	kabouter-
pad gedragen kunnen worden. De leerlingen kunnen de 
mutsen versieren met gedroogde herfstbladeren, vetkrijt 
en ecoline. Versier de mutsen voordat u ze vastniet. 

Liedjes

Leer de leerlingen een liedje over een kabouter. 
Bij de opdracht Paddenstoelen wordt de leerlingen ge-
vraagd	het	liedje	‘Op	een	grote	paddestoel,	rood	met	
witte	stippen’	te	zingen.	Het	is	handig	als	de	leerlingen	
dit liedje al kennen. Hieronder nog een ander liedje, op 
de	melodie	van	‘Aan	de	oever	van	de	Rotte’.

onder hele hoge bomen

Onder	hele	hoge	bomen,
In	een	groot	kabouterbos,
Stond een heel klein aardig huisje
Zomaar midden op het mos.

‘k Zou er best in willen wonen,
Maar ik ben toch veel te groot!
’t	Is	gemaakt	voor	de	kabouters,
Jasje blauw en mutsje rood.

Als het donker is geworden,
Is	dat	helemaal	niet	naar,
Want dan zitten de kabouters
Zo gezellig bij elkaar.

Ieder	zit	dan	op	een	krukje,
Met een kaarsje in zijn hand,
En dan zie je alle lichtjes 
Van kaboutersprookjesland.

Blinde kaart

Laat de leerlingen uit het hoofd een route tekenen 
die iemand af moet leggen om naar buiten of naar een 
bepaalde plek op de speelplaats te gaan. Waar kom je 
allemaal langs, welke deuren/ruimtes moet je door, wat 
is er onderweg te zien? 

Vogelvoer

Met	een	zak	doppinda’s,	touw	en	een	aantal	dikke	
naalden met stompe punten kunnen de leerlingen pinda-
snoeren rijgen. Hang dit snoer tijdens het kabouterpad 
op een plek waar vogels er goed bij kunnen zonder ge-
stoord te worden (bijvoorbeeld door spelende kinderen, 
katten, honden). Het is leuk als de leerlingen het pinda-
snoer vanuit het lokaal kunnen zien hangen.

Suggesties voor verwerking

Vindsels

Maak een tentoonstelling van alle (natuur) voorwer-
pen die de leerlingen tijdens het kabouterpad verzameld 
hebben. U kunt de voorwerpen met de leerlingen sorte-
ren en er naamkaartjes bij maken: schrijf de naam van 
de groep natuurvoorwerpen op een kaart, bijvoorbeeld 
‘bladeren’,	en	laat	de	leerlingen	dit	na-stempelen	of	-
schrijven op een naamkaartje. Laat de leerlingen er ook 
een passende tekening bij maken.
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Proefjes met temperatuur

Deel thermometers uit, te koop bij de dierenwinkel of 
aquariumspeciaalzaak, en laat de leerlingen plekken be-
denken waar ze de thermometers neer kunnen leggen. 
Waar is het heel erg koud? Waar is het heel erg warm? 
Op	welke	plek	zou	het	even	warm/koud	zijn	als	buiten?	
Denk bijvoorbeeld aan plaatsen als in de koelkast, in 
de vriezer, bij de verwarming, in de zon, in de schaduw. 
Bij welke thermometer komt het streepje het hoogst of 
laagst? Wat gebeurt er met het streepje als je de ther-
mometer verplaatst naar een koelere/warmere plek? 
Deze opdracht kan ook zonder thermometers, door al-
leen goed te voelen met de handen/het lijf of door adem-
wolkjes te blazen.

Letten op schaduw

Als de leerlingen buiten schaduwspelletjes gedaan 
hebben, kunnen ze daarna in de klas ook eens letten 
op hun eigen schaduw. Geef bijvoorbeeld elk uur een 
seintje dat iedereen even moet kijken waar zijn schaduw 
nu is.  
Plak een strook papier op het raam en markeer steeds 
op de vensterbank of vloer de schaduw van de strook. 
Deze	opdracht	kan	ook	buiten	met	stoepkrijt:	laat	’s	
morgens,	’s	middags	en	aan	het	einde	van	de	dag	een	
kind op een vaste plek gaan staan en een ander kind 
de schaduw van dit kind omtrekken. De schaduw komt 
steeds op een andere plek. De schaduwen kunnen wor-
den	‘aangekleed’	met	gekleurd	stoepkrijt	(kleren,	jas,	
schoenen). 
Stel aan het eind van de dag vragen: Was de schaduw 
steeds op dezelfde plek? (Nee) Hoe komt het dat de 
schaduw steeds ergens anders was? (Doordat de zon 
langs de hemel beweegt) Wanneer is je schaduw het 
kleinst? (Als de zon recht boven je is).

Kleuren en vindsels

Verzamel een aantal voorwerpen uit de natuur, zoals 
dennenappels, bladeren, takjes, veertjes, besjes, bloe-
men. Gebruik eventueel de spullen van de vindselop-
dracht. U kunt verschillende activiteiten met de vindsels 
doen: 
•	 Praten	over	welke	kleuren	veel	in	de	natuur	voorko-

men en welke weinig. 
•	 De	voorwerpen	sorteren	op	kleur	en	vorm.	
•	 De	voorwerpen	schilderen	in	allerlei	vrolijke	kleuren.
•	 Een	kunstwerk	maken	van	de	voorwerpen.
•	 Raad-	en	rekenspelletjes	doen:
 Hoeveel dennenappels / bloemen / besjes liggen hier? 

Doe nu je ogen dicht, dan haal ik er wat weg. Doe nu 
je ogen open. Hoeveel heb ik weggehaald? Hoeveel 
lagen er eerst? Bijvoorbeeld:  7, 3 eraf is 4. Dit spe-
letje is meer geschikt voor de oudste kleuters.

Herfstbladeren

Neem wat bladeren mee naar binnen en laat ze 
drogen. Ze worden mooi plat als je ze tussen de blad-
zijden van een oud telefoonboek legt en met wat ste-
nen verzwaard. Gebruik ze voor het inrichten van een 
herfsttafel, of laat de leerlingen ze sorteren op vorm of 
kleur. Je kunt er ook slingers van rijgen, kleiafdrukken of 
knutselwerkjes mee maken: plak de bladeren op een vel 
papier en teken de omgeving van een blad met wasco 
en ecoline. Als het droog is kunt u de kunstwerken lami-
neren.	Ook	leuk	voor	wenskaarten,	uitnodigingen	of	de	
kaboutermuts op de vorige pagina.

Een boom adopteren

Adopteer een boom in de buurt van school en volg 
deze voor de rest van het jaar. Wanneer krijgt hij blade-
ren? Hoe zien de bloemen eruit? Wanneer gaat hij ver-
kleuren? Wanneer vallen de vruchten? En de bladeren? 
Hoe zien die eruit? Wanneer is de boom helemaal kaal?

Overwinteren

Vraag de leerlingen wat zij doen als het buiten kou-
der wordt (dikke kleren aan, kachel aan, meer eten, war-
me chocomelk/thee drinken, dikke/extra deken op bed).  
Vraag daarna wat de dieren doen als het kouder wordt 
(dikkere vacht, wintervoorraad aanleggen, winterrust 
houden,	naar	een	warmer	gebied	gaan).	Kunnen	de	
leerlingen ook voorbeelden noemen van dieren die dit 
doen? 

Voorjaarstakken

Zet een voorjaarstak in een vaas in de klas en kijk 
elke dag wat er met de knoppen gebeurd is. Houd bij 
hoeveel dagen de tak erover doet om zijn knoppen hele-
maal open te laten gaan. 

Terrarium

Maak een terrarium voor de dieren die de leerlingen 
gevangen hebben, zoals pissebedden, miljoenpoten en 
slakken. Zorg voor voldoende aarde, schuilplekjes (ste-
nen, schors, grasplaggen) en voedsel (dode en levende 
blaadjes). Dek de bak af met vitrage of gaas en elastiek. 
Maak de aarde elke ochtend even vochtig met de plan-
tenspuit. Zet de bak op een koele plek.

Vogels voeren

Plaats buiten een voederplank voor de vogels. Zet 
hem niet te dicht bij het raam, anders schrikken de 
vogels van beweging in de klas. Laat de leerlingen de 
plank observeren. Gaat de vogel zomaar op de plank 
zitten, of kijkt hij eerst goed om zich heen? Eten er wel 
eens meer vogels tegelijk van de plank? Zijn de grotere 
vogels de baas? Hoe reageren de vogels als er iemand 
aan komt lopen? Welke soorten vogels komen naar de 
plank toe?
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Tips en opdrachten 

 
Van de volgende opdrachten zit een opdrachtkaart in de kist. 
Tip:	Let	bij	het	selecterten	van	de	opdrachten	ook	op	variatie	in	activiteiten	en	thema’s.

Thema Titel opdracht Wat houdt de opdracht in?

Algemeen Afval opruimen afval opruimen

Kleurenfeest met kaartjes van verschillende kleuren overeenkomstige voorwerpen in de natuur vinden

Vindsels natuurverzameling maken

Wat ruik ik? blaadjes van verschillende planten (keukenkruiden) wrijven en ruiken

Bomen Bessen besje van een boom of struik plukken

Bladeren diverse herfstbladeren bekijken, laten dwarrelen

Een dikke boom dikte meten en schors voelen, bladeren bekijken, aan ruiken

Groene bomen bomen en struiken bekijken of ze groen zijn, bladeren of naalden hebben

Kale	bomen	en	knoppen kale boom en knoppen bekijken

Dieren Beestjes kleine beestjes en bekijken

Beestjes in winterslaap winterslaapliedje zingen voor de kleine beestjes

Bijen een bij bekijken en een liedje voor hem zingen

Dieren kijken en luisteren naar dieren kijken en luisteren

Duizendpoot samen een grote duizendpoot vormen

Mieren mieren zoeken en een poosje volgen en bekijken

Slakken een slak bekijken en zijn sli jmspoor volgen

Spinnenwebben een spin bekijken in haar web

Vogelnestjes een vogelnestje bekijken

Vogeltrek een vogel nadoen

Vogeltrek naar het zuiden leren waar de vogels heen gaan in de winter en samen in een V-vorm vliegen

Wormen proberen een worm uit de grond te lokken door op de grond te trappelen

Eten in de winter Boodschappen eten verzamelen voor de dieren

Extra eten pinda’s	rijgen	en	ophangen	voor	de	vogels

Vogels voeren zaden strooien voor de vogels

Paddenstoelen Elfenbankje een elfenbankje dat vastzit aan een boom bekijken

Paddenstoelen met behulp van een spiegeltje onder een paddenstoel kijken

Planten Bloemen verschillende bloemen bekijken en ervan genieten

Bollen planten kinderen mogen allemaal een bol in de grond planten

Vliegende zaden een zaadje van een boom in de lucht gooien: wat gebeurt er?

Zaadjes zaaien zaadjes zaaien

Het weer Bevroren water kijken wat ijs is

Schaduw maken samen één schaduw maken en anderen schaduwspelletjes

Sneeuw kijken naar de sneeuw

Voetstappen in sneeuw voetafdrukken vergelijken van vogels, juf, meester en jezelf

Vorst en vriezen ontdekken of het buiten vriest of niet

Wolken en wind wind nadoen en wolken in vormen van dieren

Zonneschijn genieten van de zon. verschillen tussen zon en schaduw voelen
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Vogels voeren

In de winter kan het soms hard vriezen. 
O, o, wat hebben de vogels het dan moeilijk. 
Ze kunnen dan bijna geen voedsel vinden. 
De kabouter wil de vogels helpen. 

Willen jullie de vogels ook helpen? 
Strooi maar wat zaden op de grond.

BENODIGDHEDEN

• vogelvoer* 
• voederplank*

PLAATS

Strooi de zaden op een plek 
die te zien is vanuit het 
lokaal.

VOOR DE BEGELEIDER

Vogelvoer is te koop bij de 
dierenwinkel. U kunt ook 
droog brood strooien. Ge-
bruik geen vers brood; dit is 
niet goed voor dieren. 
Plaats eventueel een voe-
derplank. De vogels kunnen 
dan rustig eten, zonder 
gestoord te worden door 
katten. 

Afval opruimen

De kabouter houdt veel van madeliefjes, gras, bomen, vogels, 
paardenbloemen en nog veel en veel meer. 
Maar weet jij waar hij een hekel aan heeft? Aan papiertjes, 
blikjes, sigaretten, plastic zakjes en andere rommel.
Dat vindt hij zelf niet leuk, maar ook vervelend voor de dieren 
die hier wonen. 
Zullen wij de kabouter helpen het hier schoon te maken?
Wat zal de kabouter blij zijn als alles weer schoon is.
En jullie?

BENODIGDHEDEN

• handschoenen*
• afvalzakken*

PLAATS

Een plek waar veel afval ligt. 
Kijk van tevoren goed of er 
geen gevaarlijk afval, zoals 
scherpe voorwerpen, tussen 
ligt.

VOOR DE BEGELEIDER

Laat de kinderen niet 
zomaar alles oprapen. Er 
kunnen scherpe voorwerpen 
tussen het afval liggen.

Kleurenfeest 

De natuur zit vol met kleuren. Kijk maar eens goed! 
Zoek dingen uit de natuur met dezelfde kleur als op het kaartje.
 
Heb je al veel gevonden?
Weet je hoe de verschillende kleuren heten?

EXTRA OPDRACHT

Tel hoeveel verschillende kleuren groen je ziet aan één boom. 

BENODIGDHEDEN

• kaartjes van verschillende 
kleuren

PLAATS

Ergens buiten

VOOR DE BEGELEIDER

Besteed ook aandacht aan 
de namen van de kleuren en 
de verschillende nuances; 
lichtgroen en donkergroen.
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Vindsels

De natuur is vol met spannende en mooie dingen. 
Hier kun je een leuke verzameling van maken. 
Zoek maar dingen bij elkaar die je mooi vindt. 
Steentjes, blaadjes, veertjes, bloemetjes, alles kan.  

BENODIGDHEDEN

• tas of mandje* om de 
verzamelde spullen in mee 
te nemen

• vochtig papier* om gepluk-
te dingen vers te houden

PLAATS

Buiten in de natuur

VOOR DE BEGELEIDER

Overweeg van tevoren of de 
kinderen ook dingen mogen 
plukken. Als het niet mag, 
vertel dit dan direct na het 
voorlezen van de opdracht. 

Wat ruik ik?

De kabouter heeft hier verschillende plantjes neergezet. 
Ze ruiken allemaal anders. 
Als je een blaadje tussen je vingers wrijft kun je het goed ruiken. 
Probeer maar. 
Welke vind je het lekkerst? 
Weet je hoe de plantjes heten? 

BENODIGDHEDEN

• planten die een sterke, 
herkenbare geur hebben 
Gebruik eventueel keuken-
kruiden.

PLAATS

In de buurt van kruiden.

VOOR DE BEGELEIDER

U kunt de opdracht ook 
specifieker maken. Hier- 
onder twee voorbeelden:
• Dit plantje heet munt. 

Ruik er maar eens aan. 
Misschien herken je de 
geur wel. Het ruikt naar 
pepermunt.

• Dit plantje heeft een 
sterke geur. Het is een 
citroenplantje. Wrijf de 
blaadjes maar tussen je 
vingers en ruik er dan aan. 
Ruikt het naar citroen?

Bladeren

De kabouter loopt graag door de herfstbladeren. Dat ritselt en 
sloft zo leuk. Slof, slof, slof... hoort de kabouter iedere keer.
Loop er zelf ook maar eens door heen. Hoor je het ook?
Raap een paar bladeren op en houd ze tegen het licht. 
Welke kleuren zie je? Lijken alle bladeren op elkaar?
Nu mag je een spelletje doen met de bladeren: Leg een blad 
op je hand en blaas als de wind het blad door de lucht.

EXTRA OPDRACHT

Kunnen jullie ontdekken welk blad van welke boom gevallen is? 
Vergelijk de bladeren die nog aan de bomen hangen met gevallen 
bladeren.

Bron: Vier-Seizoenenspel

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Waar veel bladeren lig-
gen.

VOOR DE BEGELEIDER

Als er tijd voor is kunt 
u met de kinderen de 
extra opdracht doen.
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Bessen

Zoek een bes van een boom of struik.
Welke kleur heeft de bes?
Peuter een besje open.
Wat zit erin?
Welke dieren snoepen graag van de bessen?
Mogen wij dat ook?

Bron: Vier-Seizoenenspel

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Bij een boom of struik met 
(eetbare) vruchten.

VOOR DE BEGELEIDER

Kies een boom of struik met 
eetbare bessen of vruchten; 
aalbessen, kersen, beuken-
nootjes. Weet u niet zeker 
of de vruchten eetbaar zijn, 
let er dan goed op dat de 
leerlingen ze niet opeten. 

Een dikke boom 

De kabouter wil graag weten hoe dik deze boom is. 
Hoeveel kinderen kunnen er omheen? 
Hoeveel handen dik is deze boom?
Voel maar eens aan de schors. Voelt dat ruw of zacht? 
Voel ook eens aan je wang. Wat is zachter?
Kun je bij de blaadjes? Pluk er maar één. 
Voelt het blaadje glad of ruw?
Ruikt het blaadje lekker?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Een boom met laaghangende 
takken, zodat de leerlingen 
erbij kunnen.

VOOR DE BEGELEIDER

De dikte van de boom kan 
vergeleken worden met 
andere bomen in de buurt, 
of met een lantarenpaal. 
Een blaadje kan geplukt en 
gewreven worden tussen de 
vingers om goed te ruiken.

Groene bomen en struiken

Een dennenboom wordt in de winter niet kaal.
Hij blijft mooi groen.

Zie jij hier bomen of struiken die ook groen blijven in de winter?
Heeft zo’n boom of struik bladeren? 
Of naalden, zoals de kerstboom?
Prikt het blaadje of het naaldje?

Bron: Vier-Seizoenenboek

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

In de buurt van wintergroe-
ne bomen / struiken.

VOOR DE BEGELEIDER

Bladeren verkleuren in de 
herfst omdat de boom al 
het voedsel eruit haalt en 
opslaat in de bast. De boom 
laat zijn blad vallen om min-
der vocht te verliezen in de 
winter. 
Bomen die groen blijven 
hebben naalden (minder ver-
damping) of een waslaagje 
over het blad. 
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Kleine beestjes zoeken  
en bekijken

BENODIGDHEDEN

• 1 loeppotje per leerling

PLAATS 
Een plek waar veel dood 
materiaal ligt: bladeren, 
takken, boomstammen of 
stronken. Controleer van 
tevoren of er beestjes te 
vinden zijn. 

VOOR DE BEGELEIDER

Besteed aandacht aan 
kinderen die kleine beest-
jes eng vinden. Laat het 
kind een beestje van een 
afstandje bekijken en zelf 
bepalen hoe dichtbij het wil 
komen. Help eventueel met 
vangen en laat zien dat het 
beestje niet eng is. 

Op deze plek wonen heel veel kleine beestjes. 
De kabouter kent ze allemaal bij naam. 
Zoeken jullie ze maar eens op. 
Til stukken hout op, kijk tussen de blaadjes 
en vergeet de schors van dode bomen niet! 
Als je een beestje gevonden hebt, mag je 
het even goed bekijken met een loeppotje. 

Kun je de pootjes tellen?

Geef jouw beestje maar een naam 
en vertel die aan de kabouter.

Kale bomen en knoppen

In de winter zijn veel bomen kaal. Ze zijn niet dood, ze doen 
eigenlijk een soort winterslaap. Zien jullie een kale boom?

In de lente krijgen de bomen en struiken weer nieuwe blaadjes. 
Ze zitten al klaar in de knoppen.
Zien jullie knoppen aan de takken?
Voel maar eens aan een knop. 
Is de knop zacht, hard, kleverig of voelt het anders?
Zien jullie al blaadjes?
Zouden alle blaadjes eerst een knop geweest zijn?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS 
Bij een struik die nog knop-
pen heeft. Liefst in de 
buurt van een andere struik 
die al uitgelopen is. Let erop 
dat de kinderen bij de tak-
ken kunnen.

VOOR DE BEGELEIDER

Peuter ook eens een knop 
open. Soms zie je het begin 
van de blaadjes al zitten.

Beestjes in winterslaap

Waar zijn al die kleine kriebel- kruipbeestjes gebleven? Ze vonden 
het veel te koud. Ze zijn diep weggedoken. De kabouter zorgt goed 
voor zijn vriendjes. Mocht er een beestje wakker worden, dan zingt 
de kabouter dit slaapliedje: 

slaap beestje, slaap
daar buiten is het koud
maar straks dan wordt het lente
en kom je weer tevoorschijn
slaap beestje, slaap
slaap lekker, rust maar uit
(melodie: “Slaap kindje, slaap.”)

Zullen we nu samen voor de beestjes zingen?
Bron: Vier-Seizoenenboek

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS 
Voer deze opdracht uit op 
een plek waar de kinderen 
eerder wel eens beestjes 
gezien of gevangen hebben.

VOOR DE BEGELEIDER

Zie de handleiding.

Tip

Oefen	het	liedje	vast	in	
klas.
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Bijen

De kabouter heeft ’s zomers vaak bezoek. 
Er komen bijen naar zijn bloemen kijken. 
Zien jullie een bij op de bloemen?
Wat doet de bij op de bloem?
Hij haalt nectar uit de bloem. Daar maakt hij honing van. 
Zingen jullie een liedje voor de bij? 
Het mag in bijentaal.

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Kies een plek waar veel bloe-
men staan en waar veel bijen 
op af komen.

VOOR DE BEGELEIDER

Zing een liedje over bijen 
dat de kinderen kennen, of 
neem een willekeurig liedje 
en vervang alle lettergrepen 
voor ‘zoem’. 

Duizendpoot

Hebben jullie wel eens een duizendpoot gezien? 
Ze zitten vaak in de grond of onder stenen. 
Ze hebben hééél veel pootjes. Het lijken er wel duizend. 

Zullen we samen een duizendpoot nadoen?
Ga achter elkaar staan, met de handen op elkaars schouders.
Zet allemaal tegelijk het ene pootje vooruit.... en dan het andere. 
Loop zo een rondje.
Moeilijk hè?
Zou een duizendpoot ook wel eens struikelen over zijn eigen voeten?

BENODIGDHEDEN

GEEN

PLAATS

Kan overal gedaan worden.

VOOR DE BEGELEIDER

Zie de handleiding.

Dieren kijken en luisteren

De kabouter houdt veel van dieren. 
Er zijn altijd wel dieren bij hem in de buurt. 
Kun jij een dier vinden? Wijs maar aan.
Hoe ziet hij eruit? 
Maakt hij ook geluid? 

Als je heel stil bent, kun je veel dierengeluiden horen. 
Met je ogen dicht gaat het nog beter. Probeer maar.

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Deze opdracht kan op veel 
verschillende plekken wor-
den uitgevoerd. Bij grote 
dieren in de buurt, zoals 
schapen of eenden. Maar 
ook bij kleinere dieren, zo-
als vogels of kevers.

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden

Tip

Oefen	alvast	een	liedje	in	
de klas. Vertel de begelei-
ders welk liedje er geoe-
fend is.

Tip

Vooraf in de klas (een 
afbeelding van) een dui-
zendpoot bekijken.
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Mieren

De kabouter is vriendjes met de mieren. 
Zie je ergens een mier lopen? Waar gaat hij naar toe?
Waar woont de mier, denk je?
Probeer de ingang van het nest te vinden. 
Woont hij daar alleen?
Zie je ook een mier iets dragen? Wat heeft hij op zijn rug?
De mier moet weer aan het werk. Dag mier!

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Op een plek waar veel 
mieren zijn, liefst in de 
buurt van het nest. Zoek ze 
bijvoorbeeld aan de randen 
van gebouwen, bij muurtjes, 
zandgrond. 

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden

Slakken

Hier wonen een paar vriendjes van de kabouter. 
Het zijn slakken. 
Slakken hebben geen pootjes. 
Ze glijden op hun buik over de grond. 
Met slijm maken ze de grond gladder.

Kun je zien waar de slak gekropen heeft? 
Sommige slakken hebben een huisje. 
Heeft jouw slak een huisje?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS 
Bij beschutte, vochtige plekjes, 
onder planten. 

VOOR DE BEGELEIDER

Zie de handleiding.

ACHTERGRONDINFORMATIE 
De meeste slakken hebben vier 
sprieten op hun kop. De voorste 
sprieten zijn kort en functione-
ren als voelsprieten. De achter-
ste zijn langer en hebben een 
vlekje op het uiteinde. Dit zijn 
de ogen. Ze kunnen er alleen 
licht en donker mee waarne-
men. De rest ‘zien’ ze met hun 
voelsprieten. 

Vogelnestjes

De kabouter heeft een vogelnestje gevonden. 
Hij wil het aan jullie laten zien. 
Kijk maar eens goed. 

Waar is het allemaal van gemaakt? 
En wat doet de vogel met zo’n nestje? 

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Bij een vogelnestje.

VOOR DE BEGELEIDER

Als er een nestje in een 
struik zit kan daar naar ge-
keken worden. Probeer het 
nest niet te verstoren. 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Vogels maken nestjes van 
takjes, mos, veren, scha-
penwol en allerlei pluisjes 
en blaadjes. Soms zie je ook 
stukjes zwerfafval in een 
nest, bijvoorbeeld bij Wa-
terhoentjes. Oude nesten 
zijn vaak goed te zien in het 
vroege voorjaar, als er nog 
geen blad aan de bomen en 
struiken zit.

Tip

Zijn er weinig slakken te 
vinden, doe er dan van 
tevoren een paar in een 
afgesloten bak met lucht-
gaten, en zet deze bak bij 
de kabouter in de scha-
duw.	In	het	donker	zijn	
slakken actief. Misschien 
kunt	u	ze	’s	avonds	van-
gen.

Tip

Wat ook kan: een oud 
nestje bewaren en neer-
leggen bij het kabouter-
pad. 
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Spinnenwebben

Kunnen jullie een spinnenweb vinden? 
Zien jullie de spin ook zitten? 
Soms zit de spin midden in het web. 
De spin zit ook wel eens verstopt onder een blaadje of een takje. 
Zoek maar goed. 

Een spin eet vliegjes. Die vangt hij in zijn web. 
Heeft jouw spin al iets gevangen vandaag?

De kabouter heeft aan een spin gevraagd of hij even in 
een potje wilde gaan zitten. Hoeveel poten heeft de spin? 
Vind jij deze spin lief? Geef hem dan maar een naam.

BENODIGDHEDEN

• potje met een spin erin 
 (van tevoren vangen!)

PLAATS

In de buurt van een spinnen-
web.

VOOR DE BEGELEIDER

Vertel de leerlingen dat 
ze het web niet aan mogen 
raken.

Vogeltrek

In de herfst gaan veel vogels op reis naar warme landen. 
Ze vinden het hier te koud. Jij bent een vogel.
Maak van je armen vleugels.
Vlieg als een vogel rond.

Goede reis, vogel!

Bron: Vier-Seizoenenspel

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Op een ruime plek, waar de 
lucht goed te zien is, bij-
voorbeeld het schoolplein.

VOOR DE BEGELEIDER

Vogels vliegen vaak in een 
V-formatie naar het zuiden 
of noorden. Kijk rond of u 
dit ziet en wijs de kinderen 
erop. 

Vogeltrek naar het zuiden

Sommige vogels gaan in de herfst / winter op reis. 
Ze vinden het hier te koud, of er is geen lekker eten meer. 
Weet jij waar ze naar toe gaan?

Ze gaan het zuiden, naar een warm land. 
Ze vliegen altijd in een mooie vorm. 
Zullen wij ook naar het zuiden vliegen? 
Zullen we proberen in een mooie vorm te vliegen?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Op een ruime plek waar de 
lucht goed te zien is, bij-
voorbeeld het schoolplein.

VOOR DE BEGELEIDER

Vogels vliegen vaak in een 
V-formatie naar het zuiden 
of noorden. Kijk rond of u 
dit ziet en wijs de kinderen 
erop. Kunnen de kinderen 
dat ook? 

Tip

Doe van tevoren een spin 
in een loeppotje. De leer-
lingen kunnen dan gemak-
kelijk de pootjes tellen.

Achtergrondinformatie

Vogels vliegen in het na-
jaar naar het zuiden, om-
dat het daar warmer is en 
er meer voedsel te vinden 
is.  
Sommige soorten krijgen 
eerst jongen en komen dan 
pas terug. Andere soorten 
komen in het voorjaar eerst 
terug naar het noorden om 
daarna jongen te krijgen.
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BENODIGDHEDEN

• een loeppotje per leerling

PLAATS

Op een vochtig grasveldje 
of een plek met niet al te 
hard aangestampte zwarte 
aarde.

VOOR DE BEGELEIDER

Je kunt regenwormen ook 
vinden onder dode blaadjes, 
takken, schors en in com-
posthopen. 

Wormen

Regenwormen houden niet van droogte. Ze komen alleen boven de 
grond als het er nat genoeg is. Als het regent bijvoorbeeld! De 
worm hoort de regendruppels op de grond vallen. Dan komt hij 
naar boven. 
De merel lust graag wormen. Hij doet de regen na met zijn 
pootjes. Hij trappelt op de grond. 
De worm denk dat het regent. Als hij bovenkomt, eet de merel 
hem op. Wat een lekker hapje is dat! 

Kunnen jullie ook een worm uit de grond lokken?
Maak een kring en trappel allemaal met je voeten. Wie ziet er 
al een worm? Als je een worm gevonden hebt, mag je hem in een 
potje doen. Welke kleur heeft de worm? Heeft hij pootjes?
Kan de worm zich kleiner of groter maken?

Boodschappen doen voor 
de dieren

In de herfst verzamelen veel dieren eten voor de winter. 
In de winter is het namelijk moeilijk om eten te vinden. 
Kijk eens goed om je heen. 
Verzamel allemaal lekker eten voor de dieren in de buurt. 
Doe dat in het mandje. 

BENODIGDHEDEN

• mandje*

PLAATS

In de buurt van struiken 
met bessen; liguster, rozen-
bottel, vlier, lijsterbes of 
bomen met zaden; beuk, eik, 
kastanje.

VOOR DE BEGELEIDER

Bespreek na het verzamelen 
de inhoud van het mandje: is 
het echt voedsel voor die-
ren? Wat is voor welk dier? 
Bedenk daarna samen wat ze 
het beste met het verza-
melde voedsel kunnen doen.

Extra eten

Vogels hebben in de winter niet veel te eten. 
Daarom helpen we ze een handje. 
In de klas rijgen we pinda’s aan een snoer. 
Dit snoer hangen we buiten op. 
Misschien wel voor het raam. 
Zie je de vogels al lekker smullen?

BENODIGDHEDEN

• doppinda’s*
• dikke naald*
• touw*

PLAATS

Hang het pindasnoer op een 
plek waar je hem vanuit het 
lokaal goed kunt zien han-
gen.

VOOR DE BEGELEIDER

Pinda’s rijgen is al een 
activiteit op zich. Deze 
activiteit kan daarom ook 
gesplitst worden in het 
rijgen van de pinda’s en het 
ophangen van de pinda’s. Of 
u rijgt de pinda’s zelf en 
laat de kinderen het snoer 
ophangen.

Tip

Probeer de plek eerst zelf 
uit. Gebruik eventueel een 
schep of riek om de grond 
in	trilling	te	brengen.	Komt	
er geen regenworm te 
voorschijn? 
Doe eventueel een regen-
worm in een potje om te 
laten bekijken.
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Zonneschijn

Als het mooi weer is, dan schijnt de zon. 
De zon zorgt ervoor dat het buiten warmer wordt. 

Ga in de zon staan. Strek je armen zo ver uit als je kan. 
Voel je de warmte van de zon op je huid? Hoe voelt dat? 

Doe hetzelfde in de schaduw. Voel je verschil? 
Waar is het warmer?
Wat vind je fijner: zon of schaduw?
Wat doet jouw huisdier als het warm is?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Plek met zon en schaduw.

VOOR DE BEGELEIDER

Knoop eventueel aan deze 
opdracht een gesprekje 
over verbranden in de zon 
en zonnebrandcrème. 

Wolken en wind

In de herfst waait het vaak hard en zijn er veel wolken in de lucht. 
Waait het vandaag hard? 
Kunnen jullie de wind nadoen? 
Laat het maar eens heel hard stormen. 
Zijn er wolken vandaag? 

De kabouter ziet altijd allerlei dieren in de vormen van de wolken. 
Zien jullie dit ook? Kijk maar eens heel goed. 

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Buiten

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden

Elfenbankje

Dit zijn ook paddenstoelen.
Maar waar is hun steel?
Die is er niet.
Ze staan niet op de grond.
Hun hoed zit zó vast aan de boom.
Hij is bruin en wit.
Die paddenstoel heet elfenbankje.

Snap jij waarom?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

In de buurt van een dode 
berk waar paddenstoelen op 
de stam groeien. 

VOOR DE BEGELEIDER

Laat de leerlingen eventueel 
van tevoren een elfje knut-
selen, die ze op het bankje 
kunnen zetten. Natuurlijke 
materialen zoals sparren-
kegels en de vleugels van es-
doornzaden kunnen hiervoor 
gebruikt worden. 
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Bollen planten

Het is herfst geworden. De kabouter heeft gezien dat er bijna geen 
bloemen meer bloeien.
Maar als jullie nu, in de herfst, bollen in de grond stoppen komen er 
straks in de lente mooie bloemen tevoorschijn.

Jullie mogen allemaal een bol planten. 
Dat gaat zo: 
Pak een bol en stop hem met zijn neus (het puntje) omhoog in de 
grond. De bol moet ongeveer een vinger diep in de grond worden 
gestopt.
Zeg maar tegen de bol: “Welterusten en tot in het voorjaar”.

BENODIGDHEDEN

• bloembollen* en een plek 
om ze te planten

PLAATS

Zelf te bepalen

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden

Bloemen

De kabouter houdt van bloemen. 
Ze hebben zulke mooie kleuren.
 
Zien jullie bloemen in de buurt? 
Hoeveel verschillende bloemen zie je? 
Hoe zien ze eruit? 
Welke vind je het mooiste?

BENODIGDHEDEN

• vaas of emmer*

PLAATS

Een plek waar veel bloemen 
bloeien.

VOOR DE BEGELEIDER

Wanneer er weinig bloemen 
in de omgeving staan, kunt u 
verschillende soorten bloe-
men van tevoren plukken en 
in een vaas bij de kabouter 
zetten.
Laat de leerlingen, als er 
voldoende bloemen staan, er 
allemaal één plukken. Maak 
er een boeket van. Zet een 
vaas of emmer klaar bij de 
kabouter voor de geplukte 
bloemen. 

Paddenstoelen

In de herfst groeien er veel paddenstoelen.
Als het regent kruipt de kabouter er snel onder. 
Dan zit hij lekker droog. 
Zou je willen zien wat de kabouter ziet als hij onder de hoed zit? 
Houd dan een spiegeltje onder de hoed van de paddenstoel. 
Als het droog is gaat de kabouter op de paddenstoel zitten.
De kabouter zingt dan een liedje wat jullie ook kennen: 
“Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen”.

Zing het maar. Misschien luistert de kabouter.

BENODIGDHEDEN

• spiegeltjes 

PlAATS

In de buurt van paddenstoe-
len. 

VOOR DE BEGELEIDER

Paddenstoelen zijn in Ne-
derland beschermd. Je mag 
ze niet zomaar plukken. Let 
erop dat de leerlingen geen 
(giftige) paddenstoelen aan-
raken. Laat ze na de les hun 
handen even wassen. 
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Vliegende zaden

In de herfst maken veel planten en bomen zaden. 
Pak maar eens zo’n zaadje en gooi het hoog in de lucht. 

Wat gebeurt er nu met het zaadje? 
Waait het weg of valt het op de grond?

Leuk hè!

BENODIGDHEDEN

• gevleugelde zaden*

PLAATS

Bij een esdoorn- of een 
lindeboom.

VOOR DE BEGELEIDER

Het gaat om zaden met 
vleugels. 
Voorbeeld hiervan is de 
bekende ‘helikopter’.

Zaadjes zaaien

De kabouter helpt de natuur graag een beetje. 
Hij doet zaadjes in de grond, zodat er nieuwe plantjes komen. 

Helpen jullie de kabouter?

Stop de zaadjes in de grond. 
Bedek de zaadjes met een laagje aarde. 
Nu maar wachten wanneer er een plantje groeit. 

Komen jullie af en toe kijken? 

BENODIGDHEDEN

• zaadjes, bijv. tuinkers 

PLAATS

In de klas

VOOR DE BEGELEIDER

In de herfst en de winter 
worden de zaadjes binnen in 
bakjes gezaaid.
U kunt tuinkers ook op 
vochtig keukenpapier zaaien. 
Maak alles elke ochtend en 
middag even vochtig met 
een plantenspuit. Als de 
plantjes in het weekend op 
school blijven, dek ze dan af 
om uitdroging te voorkomen. 

Regen 

 

Jakkes, het regent vandaag! Kabouters houden niet zo van regen. 
Daar word je zo nat van. 
Maar regen is ook nuttig. Planten hebben het nodig om te groeien en 
dieren drinken er van. 
In de herfst regent het het meest, maar ook in de zomer kan het 
regenen. 
Aan de lucht kun je al zien of het gaat regenen. De lucht is dan vaak 
grijs gekleurd. 

Hoe ziet de lucht er vandaag uit? 
Weet jij waar de regen vandaan komt? 
Is het ook koud als het regent?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Buiten

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden

esdoorn

linde
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Bevroren water

Gisteren was hier nog een plasje. Nu ligt er ijs. 

Wat is er gebeurd?
Zit er iets in het ijs? 
Wat gebeurt er als je een steentje op het ijs laat vallen? 
Kun je er op staan of breekt het? 
Wat gebeurt er als het warmer wordt?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Buiten

VOOR DE BEGELEIDER

In het ijs zie je vaak bel-
letjes. Dit zijn bevroren 
luchtbellen. Soms zitten er 
plantjes of kleine beestjes 
in.
Bij slootjes en meertjes zie 
je vaak onder het ijs van 
alles bewegen. Het water 
eronder is nog niet bevro-
ren.
Laat kinderen bij dieper wa-
ter niet zomaar op ijs staan.

Schaduw

Kabouters spelen soms verstoppertje met hun schaduw.
Verstop je in de schaduw van een ander.
Probeer samen eens één grote schaduw te maken.

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Zonnige, open plek, bijvoor-
beeld het schoolplein.

VOOR DE BEGELEIDER

Andere spelletjes met scha-
duw:
• schaduwtikkertje
• schaduwen maken in de 

vorm van dieren
• meten hoeveel stoeptegels 

lang je schaduw is
• schaduw omtrekken met 

stoepkrijt

Sneeuw

Kijk eens wat mooi! Het sneeuwt vandaag! 
De kabouter houdt wel van sneeuw. 
Daar kun je zo lekker in spelen! 
Wie weet waar de sneeuw vandaan komt? (uit de wolken) 
Wat is sneeuw eigenlijk? (bevroren regen)

Probeer maar eens wat vlokjes in een potje te vangen. 
Geen enkel vlokje is hetzelfde, kijk maar goed met je vergrootglas. 
Mooi hé?

BENODIGDHEDEN

• VE RGROOTGLAS

• P OTJE

PLAATS

Buiten.

VOOR DE BEGELEIDER

Geen bijzonderheden
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Vorst / vriezen

De kabouter heeft het heel erg koud. 
Zo koud, dat hij denkt dat het vriest. 
Denk je dat het vriest?
Hoe kun je zien dat het vriest? 
Kan het in de zomer ook vriezen ?

Blaas eens wat lucht uit. 
Zie je witte wolkjes uit je mond komen?  
Waar komen die witte wolkjes vandaan?  
Zie je die witte wolkjes ook in de zomer?

Hoe voel je dat het koud is? 
Heb je koude tenen, vingers of handen?

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Buiten.

VOOR DE BEGELEIDER

Hoe kun je zien dat het 
vriest? 
Denk aan: plasje water 
bevroren, rijp op planten, 
ijspegels en thermometer.

Voetstappen in de sneeuw

De kabouter laat piepkleine voetstapjes achter in de sneeuw. 
Hoe groot zijn jullie voetstappen? En die van de juf / meester? 
Wie heeft de grootste voetafdruk?

Pootafdrukken van vogels zien eruit als kleine streepjes. Kunnen 
jullie ze vinden? 
Zien jullie afdrukken van andere dieren?

EXTRA OPDRACHT

Probeer eens een ander spoor te maken. 
Springen met twee voeten naast elkaar, hinkelen op 1 been, 
of schuifelen. 
Hoe ziet het spoor er dan uit?

Bron: Vier-Seizoenenboek

BENODIGDHEDEN

Geen

PLAATS

Buiten.

VOOR DE BEGELEIDER

De tweede opdracht kan ook 
in het zand worden gemaakt.
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Tips voor begeleiders 

van groepjes 

De leerlingen krijgen een tiental korte opdrachtjes 
rondom	het	thema	‘Natuur	en	schoolomgeving’.	Bij	elke	
opdracht staat een kabouter. De opdrachten gaan over 
allerlei bijzonderheden die te zien, horen, voelen of bele-
ven zijn in de schoolomgeving.  
Houd bij het begeleiden van de groepjes de volgende 
tips in gedachten.

Organisatie

•	 Schrijf	de	namen	van	de	leerlingen	in	uw	groepje	op	
een papiertje, zodat u af en toe kan spieken als u een 
naam niet meer weet. 

•	 Zoek	de	leerkracht	op	als	u	vragen	heeft.	Deze	heeft	
zelf geen groepje en kan u verder helpen.

•	 U	loopt	langs	elke	kabouter	(het	kabouterpad)	en	laat	
de leerlingen de opdrachtjes uitvoeren. De opdrachten 
duren elk ongeveer 5 minuten, soms iets langer, soms 
korter. Het hele kabouterpad duurt ongeveer 45 minu-
ten. 

•	 Als	uw	groepje	klaar	is	met	de	opdracht,	gaat	u	naar	
de volgende kabouter. Ga pas naar een volgende op-
dracht als alle leerlingen klaar zijn. 

•	 Als	u	een	kralenplankje	heeft,	gaat	u	naar	de	kabouter	
met de kleur van de volgende kraal aan de ketting. Als 
u geen kralenplankje heeft, kiest u de dichtstbijzijnde 
kabouter. Als er daar al een ander groepje aan het 
werk is, kiest u een kabouter die nog vrij is. 

•	 Let	er	op	dat	de	leerlingen	van	uw	groepje	bij	elkaar	
blijven. 

•	 Het	is	leuk	om	natuurspullen	te	verzamelen	tijdens	
het lopen van het kabouterpad. Afhankelijk van het 
seizoen kunt u denken aan herfstbladeren, zaden van 
bomen en planten, stenen of takjes. Neem geen pad-
denstoelen en dieren mee.

De opdrachtkaart 

•	 Op	elke	opdrachtkaart	staat	
- een verhaaltje voor de leerlingen, met vragen/op-

drachten
- seizoensicoontjes
- informatie over de plaats waar de opdracht het 

beste uitgevoerd kan worden
- extra informatie voor de begeleider 
- een afbeelding voor de leerlingen (op de achterkant)

•	 Lees	de	kaart	eerst	zelf	helemaal	door,	ook	de	tekst	
voor de begeleider. Lees daarna het verhaaltje voor 
aan de leerlingen. Houd tijdens het voorlezen de kaart 
zo vast, dat de leerlingen intussen de afbeelding op de 
achterkant kunnen bekijken. Probeer er rekening mee 
te houden dat u namens de kabouter voorleest.

•	 Wanneer	er	halverwege	het	verhaaltje	vragen	staan,	
geeft dan de leerlingen even tijd om die te beantwoor-
den voordat u verder leest. 

Vragen en antwoorden

•	 De	antwoorden	op	de	vragen	zijn	voor	iedereen	te	vin-
den door goed te kijken, luisteren, ruiken of voelen. 

•	 Probeer	de	antwoorden	op	de	vragen	die	de	kabouter	
stelt	‘uit	de	leerlingen	te	laten	komen’.	Wijs	hen	op	
bepaalde dingen die te zien zijn, doe iets voor of stel 
extra vragen. Zeg het antwoord niet voor, maar daag 
de leerlingen uit tot nadenken en betrek hen bij de op-
dracht. 

•	 Als	u	of	de	leerlingen	het	antwoord	op	een	vraag	niet	
weten, is dat niet erg. Bewaar de vraag voor later in 
de klas. 

•	 Er	zijn	in	elk	groepje	leerlingen	die	domineren	of	juist	
op de achtergrond blijven. Probeer daar rekening mee 
te houden door alle leerlingen een keer aan de beurt 
te laten komen. Stel bijvoorbeeld geen algemene 
vraag aan het hele groepje (wie weet hoe hoeveel 
stenen dit zijn?), maar gericht aan een kind (Youness, 
weet jij hoeveel stenen dit zijn?).

•	 Kinderen	geven	vanuit	hun	logica	soms	antwoorden	
waar	wij,	volwassenen,	van	geneigd	zijn	dat	‘fout’	te	
noemen. Tijdens deze ontdekkingstocht zijn er heel 
weinig	dingen	‘fout’.	Laat	de	leerlingen	duidelijk	maken	
wat ze ergens mee bedoelen, zonder er direct een 
oordeel aan te hangen.

Beestjes en planten

•	 Kinderen	kunnen	kleine	beestjes	soms	erg	eng	vin-
den. Besteed hier aandacht aan. Door van een af-
standje een poosje rustig naar het beestje te kijken 
wordt het al snel minder eng. Misschien kunt u het 
kind over de angst heen helpen door te laten zien 
dat het diertje niets kwaad doet en misschien wel erg 
mooi is, of zacht aanvoelt. 

•	 Dwing	het	kind	niet	dingen	te	doen	die	het	echt	niet	
durft. Prijs de dingen die het kind wel durft. 

•	 Laat	het	niet	te	veel	merken	als	u	een	beestje	zelf	eng	
vindt. 

•	 Leer	de	leerlingen	voorzichtig	en	met	respect	met	
kleine beestjes, planten en bomen om te gaan. 

Natuurbeleving

•	 Bij	veel	opdrachten	moeten	de	leerlingen	goed	kijken,	
ruiken, luisteren of voelen. Stimuleer de leerlingen hier 
de tijd voor te nemen en er serieus mee aan de slag te 
gaan. 

•	 Doe	mee	met	de	leerlingen.	Zij	kunnen	een	voorbeeld	
aan u nemen, en wie weet ontdekt u nog iets leuks!




