Ik zie ik zie wat
jij niet ziet
Wat is nou een typisch winterbeeld? Misschien wel
de kale bomen of een ondergesneeuwd veld. Ga
samen met de kinderen de natuur in en laat ze hun
favoriete wintersetting vastleggen.
Wat ga je doen?
Je gaat lekker met de kinderen de natuur in. Kijk of je
één of meerdere camera’s kan regelen, of misschien een
wegwerpcameraatje. Ga de natuur in en laat de kinderen goed
om zich heen kijken. Wat vinden zij nou écht een mooi beeld van
de winter? Laat hen hier een foto van maken. Bespreek achteraf
samen de foto’s, of laat de kinderen een leuk verhaaltje bedenken
bij de foto’s.
Wat kan je nog meer doen?
Maak een fotospeurtocht. Hang buiten op verschillende plekken
buiten foto’s op van dieren in de sneeuw. Welke dieren hebben ze
allemaal gevonden? Bespreek eenmaal weer binnen welke dieren
op de foto’s de kinderen allemaal hebben gezien.

Een leuk weetje voor
de kinderen

Leeftijd
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Tijdsduur
+/- 1 uur

Wat heb je nodig?
Camera
Warme kleding

Onderwerp en ontwikkeling

In het bos fotograferen is natuurlijk superleuk.
Zie jij gekke of bijzondere bomen? Soms zie je
bijvoorbeeld een gezicht in de stam! In de winter
zien bomen er heel anders uit dan in de andere
seizoenen. Bomen verliezen dan namelijk hun
blad om te voorkomen dat ze uitdrogen. In de
winter kunnen bomen namelijk moeilijk vocht
opnemen uit de bevroren grond. Maar waarom
verliezen sommige bomen hun blaadjes wel en
andere bomen niet? Het is eigenlijk heel simpel.
Sommige bomen hebben bladeren die dikker en
leerachtig zijn waardoor ze minder last hebben
van de kou. Zij hebben het dus niet nodig om
hun blad te laten vallen!

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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