
Herfstprogramma: op bezoek bij de natuurkoning en -koningin.

Hoek  B         Hoek  C

Hoek  A   Hoek  D

         1  dieren herkennen: dierengeluiden nabootsen en raden

         2  bloemen: bekijken met de loep

         3  een holletje van een eekhoorn: voelen en allerlei noten herkennen

         4  vogels: observeren met de verrekijker

         5  wintervoorraad: nootjes verzamelen en sorteren, spel met dobbelsteen 

         6  kikkerslaap: weg zoeken op blad met doolhof

         7  koude voeten: blotevoetenpad, stappen op allerlei natuurlijke ondergronden

         8  bange muisjes: geblinddoekt geluid lokaliseren

         9  paddenstoelen: zoeken en observeren met spiegeltje

       10  bladeren: puzzel, halve bladeren terug volledig maken

       11  zoeken: natuurlijke materialen verzamelen

       12  verborgen plekjes: kleine diertjes observeren in doorkijkpotje

       13  herfstblaadjes: bladeren zoeken en op een blad kleven

       14  boomdingen: deeltjes van bomen onderscheiden van vreemde dingen

       15  een verdwaald dier: boomdieren onderscheiden van anderen

       16  wilde dieren: water-, land- en luchtdieren onderscheiden

       17  zacht mos: voelen

       18  compost: zelf planten met aarde en compost

       19  de spin: zoeken en observeren

       20  vogeltrek: voorleesverhaaltje, in spelvorm seizoenen en vogelgedrag onderscheiden

       21  vliegen voor de kikker: werpspel 



Info i.v.m. het herfstprogramma: op bezoek bij de natuurkoning en -koningin. 

Het programma vangt aan om 9 uur (of 13 uur) en duurt 2½ uur, pauze inbegrepen.

De opdrachten (aangegeven met borden op paaltjes) staan verdeeld over de 4 hoeken 

(zie plannetje) en worden in wijzerzin afgewerkt. 

Bij elk paaltje staat een box met kijk-, doe- of denkopdrachten.

Elke begeleider krijgt een opdrachtenmap, leest een rijmpje voor en toont de tekening 

die overeenkomt met die op het paaltje. De kinderen zoeken dat paaltje waarna de 

begeleider de box opent met daarin de opdrachtenkaart (en ook hulp- en  meeneem-

materiaal). De opdracht wordt voorgelezen, de kinderen volbrengen hun taak en 

krijgen als beloning per groep één dingetje mee uit het ingesloten doosje (te openen 

en te sluiten door de begeleider) ter nabespreking in de klas.

Voorzie daarom zelf 4 grote zakken (draagtassen) !

Zie erop toe dat de kinderen geen materiaal van de opdracht zelf meenemen en sluit 

de box zorgvuldig af vooraleer een nieuwe activiteit aan te vangen.

Verplaats u telkens in groep, in wandeltempo.

Het is onmogelijk dat elk groepje de 21 opdrachten kan uitvoeren. Het werk van de 

natuurkoning en -koningin wordt immers verdeeld onder de kinderen.

Voorstel: probeer per hoek een 2-tal opdrachten. Groep 1 begint in hoek A, groep 2 in 

hoek B, groep 3 begeeft zich naar hoek C en groep 4 start in hoek D.

Tip: verdeel op voorhand de klas in 4 groepjes (bespaart tijd ter plaatse).

Kopieer het parcours (pagina 1) in 4-voud en stip aan welke opdrachten je per 

groep wenst uit te voeren. Bezorg dit aan de begeleiders.

Zorg dat de kleuters aangepaste kledij dragen: laarsjes zijn aangeraden, een kousen-

broek en een te strakke jeansbroek zijn niet praktisch voor het blotevoetenpad.

Blotevoetenpad:

Om elke groep de gelegenheid te geven is het aan te raden dat groep 2 direct met deze 

opdracht begint. Aansluitend volgt groep 1 nog voor de pauze.

Spreek op voorhand af wanneer de pauze aanvangt.

Na de onderbreking start groep 4 en komt groep 3 als laatste aan de beurt.

Zo wordt het doorschuifsysteem het best gerespecteerd.

! Bij frisser weer beslist de klasverantwoordelijke of het al dan niet raadzaam is het 

blotevoetenpad geheel of gedeeltelijk te bewandelen.

! Regenweer: een buitje tussendoor is geen obstakel. Wij hebben een regenprogram-

ma voorzien dat in groepsverband doorgaat in de ontvangstruimte.

Als de hele voormiddag bar weer voorspeld wordt, neem dan liefst met ons contact 

op voor een nieuwe afspraak.

! Er is plaats voorzien voor het nuttigen van een tussendoortje (10.15 uur of volgens 

afspraak). Gelieve na het afruimen de lege verpakkingen terug mee te nemen a.u.b..

! Parkeren: enkel langs de straatkant grenzend aan Zoobiedoe, niet aan de overkant.


