Er was eens
een kabouter
Verhalen en sprookjes, kinderen zijn er gek op.
Duik tijdens deze opdracht samen met de kinderen
in het leven van een kabouter. Hoe woont een
kabouter? Wat doet een kabouter?
Wat ga je doen?
Je gaat je met de kinderen verdiepen in het leven van een kabouter.
Ga lekker met de kinderen naar buiten op zoek naar natuurlijk
bouwmateriaal. Vertel tijdens de zoektocht een verhaal over
een kabouter. Praat met de kinderen over waar deze kabouter
woont en in wat voor soort huis hij woont. Woont de kabouter
in een nest, in een holletje onder de grond, in een boom, in een
insectenhotel, tussen bladeren op de grond, onder een dakpan, of
in een schuilhut tussen de struiken? Laat de kinderen in tweetallen
een kabouterverblijf maken. Bouw het huisje van takken, bladeren,
mosjes, etc. Maak het huisje knus voor de winter door het te
versieren met materialen die je tegenkomt. Laat de verschillende
huisjes aan elkaar zien, of maak er een mooie mini tentoonstelling
van. Geef de huisjes allemaal een mooie plek buiten bij de locatie, of
bij de kinderen thuis.
Wat kan je nog meer doen?
• Bespreek de activiteit een week later.
• Als de huisjes buiten bij de locatie staan, kun je ze gaan bekijken.
• Staan ze er nog? Zijn ze bewoond? Misschien heeft de wind de
huisjes omvergeblazen of heeft de regen het dak weg gespoeld.
• Wie het leuk vindt, kan zijn huisje repareren.
Ga lekker met de kinderen naar buiten op zoek naar stenen. Vertel
tijdens de zoektocht dat de kinderen zelf een kabouter gaan maken.
Praat met de kinderen over waar deze kabouter woont en in wat
voor soort huis hij woont in een nest, holletje onder de grond, in
een boom, een insectenhotel, tussen bladeren op de grond, onder
een dakpan of in een schuilhut tussen de struiken. En vertel de
kinderen wat jullie straks met de stenen gaan doen. Eerst worden
de stenen gezocht en meegenomen. De stenen worden schoon- en
drooggemaakt. Om vervolgens met de stiften een kabouter ervan te
maken. Tijdens het versieren van de steen kan je de kinderen alvast
stimuleren na te denken over het verhaal van hun kabouter.

Leeftijd
2 - 4 jaar
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Tijdsduur
Een halve dag

Wat heb je nodig?
Een kabouterverhaal
Natuurlijk bouwmateriaal:
takken, veren, steentjes,
mos, etc. Hier ga je samen
naar op zoek.

Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal
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Een leuk weetje
voor de kinderen

‘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 beentje
hoepla in de lucht!’
Wist je dat de rode paddenstoel met witte stippen,
van kabouter spillebeen, een vliegenzwam heet?
Meestal zie je deze vliegenzwam zonder de witte
stipjes. De witte stippen op een vliegenzwam
ontstaan doordat er een vlies om de paddenstoel zit
die, zodra de paddenstoel boven de grond uit groeit,
knapt in vele kleine stukjes. Deze kleine stukjes zijn
de witte stippen die je ziet, maar die worden er weer
afgespoeld wanneer het regent. Vandaar dat je de
vliegenzwam meestal zonder zijn stipjes ziet. Pluk de
vliegenzwam niet, want deze is giftig.
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