Hoe klinkt de
winter?
In de winter lijkt het alsof de natuur ook
een winterslaap houdt. Niets is minder waar!
Als je goed luistert, wat hoor je dan allemaal?
Krakende takken, een verdwaalde vogel, of
misschien wel de wind?
Wat ga je doen?
Jullie gaan een stiltewandeling maken. Kies van tevoren een route
uit in een rustig gebied. Als je op de locatie bent, ga dan eerst
met z’n allen in een kringetje staan en laat de kinderen een paar
minuten helemaal stil zijn en de ogen sluiten. Bespreek
daarna welke geluiden ze hoorden. Na deze stilteoefening leg
je uit wat je precies gaat doen. Laat de kinderen 1 voor 1 een
stukje lopen. Elk kind volgt het andere kind na ongeveer 20
meter. Spreek een eindpunt af waar iedereen zich weer verzamelt.
Onderweg moeten de kinderen helemaal stil zijn en luisteren wat
ze allemaal horen. Zodra je weer terug bent van de wandeling,
bespreek dan wat de kinderen allemaal is opgevallen tijdens de
stiltewandeling.
Wat kan je nog meer doen?
Speel het dierengeluidenspel. Maak van tevoren een aantal
kaartjes met dieren erop, bijvoorbeeld een koe, een schaap, een
kalkoen of een uil. Zoek van tevoren de geluiden op en luister
hier met de hele groep naar. Maak daarna twee groepjes. 1
groepje krijgt een kaartje met het dier erop en moet zich buiten
verstoppen. Ze moeten buiten dan ongeveer om de 30 seconden
het geluid maken. De andere kinderen moeten naar ze op zoek
gaan en raden welk dier het is. Daarna wisselen de groepen om.

Een leuk weetje voor de kinderen

Wist je dat je sommige dieren juíst in de winter hoort? De Smient
bijvoorbeeld, een eendensoort die ook wel de ‘fluiteend’ wordt
genoemd, komt in de wintermaanden in Nederland overwinteren.
Deze fluiteenden maken een heel mooi fluitend geluid. Maar
ook de bosuil maakt juist in de winter veel geluid. De winter is
namelijk de paartijd voor deze uilen. En tijdens de paartijd maken
de mannetjes veel lawaai om de vrouwtjes lokken. Luister hier
hoe het geluid klinkt.

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

Tijdsduur
+/- 1 uur

Wat heb je nodig?
De natuur
Warme kleding of
Regenkleding

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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