Vertel eens...
Verhalen vertellen is al zo oud als de mensheid.
Vuur is magisch en verbindt. Buiten wordt het al
donker. Starend in het vuur komt het verhaal tot
leven.
Wat ga je doen?
Je gaat de kinderen een verhaal vertellen rond een kampvuur. Maak
met de kinderen afspraken over hoe wordt omgegaan met het vuur: wie
het vuur maakt, wie het verhaal kiest, wie het verhaal vertelt, etc. Laat
de kinderen zich warm aankleden en eventueel een kussen en deken
meenemen naar buiten. Kies een geschikte plek waar je veilig een
vuur kan maken. Als het vuur brandt, installeert iedereen zich om het
kampvuur. Leidt het verhaal in en start met de activiteit. Sta stil bij de
geluiden die je buiten hoort.
•
•
•

Voor kinderen van 0-2 jaar vertelt de pedagogisch medewerker een
verhaal.
Breid het verhaal uit met geluidseffecten (instrumenten of
geluidsopnames).
Maak iets lekkers boven het vuur zoals marshmallows.

Wat kan je nog meer doen?
Zoek van tevoren spullen uit de natuur en stop deze in een mand.
Laat ieder kind bij het kampvuur een voorwerp uit de mand pakken en
verwerken in zijn of haar verhaal.

Leeftijd
2 - 4 jaar
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar
Tijdsduur
+/- 20 - 40 min

Wat heb je nodig?
Winters thema verhaal*
Vuurschaal
Hout, aanmaakblokjes,
lucifers
Eventueel kussens en
dekens
Eventueel instrumenten of
handpop

Een leuk weetje voor de kinderen

Creëer een kringgesprek rondom het vuur en bespreek de
volgende dingen:
• Waar moeten dieren voor oppassen ’s winters? (Verhongeren,
bevriezen, roofdieren.)
• Wat kunnen de dieren doen om de winter goed door te komen?
(Een vetreserve opbouwen, wintervoorraad aanleggen,
naar een warm land vliegen, winterslaap houden, lage
lichaamstemperatuur, zuinig zijn met hun energie.)
• Wat is een wintervoorraad? (Een voorraadje van noten en
zaden, om in de winter op te peuzelen.) Dieren die een
winterslaap houden, leggen geen wintervoorraad aan, maar
eten van tevoren heel veel.
• Welke dieren houden een winterslaap? (Egels in hun
holletje, muizen en mollen slapen in hun holletje
onder de grond, vleermuis in een grot, schildpadden
kruipen in de modder, slangen kruipen onder stenen,
kikkers op de bodem van de vijver.)

Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal
* Suggestie: ‘Eekhoorns, muizen en
andere dieren in de winter’ van Monika
Lange. Of, Dieren in de winter
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