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Wereldreis naar Plantenland 
 

In het kort 

“Wereldreis naar Plantenland” is een programma voor groep 1 en 2 van de 
basisschool, waarmee de Leidse Hortus botanicus deelneemt aan het project 
“Museum en School” van de Museumgroep Leiden.  
Deze lesbrief legt in het kort uit wat er tijdens de “Wereldreis naar Plantenland” 
gebeurt en het geeft enige suggesties voor een creatieve voorbereiding en verwerking 
van uw bezoek aan de Hortus. Als voorbereiding van uw bezoek aan de Hortus kunt 
u in de klas een interactief kringgesprek houden waarin de Hortus zelf of het seizoen 
waarin u de Hortus bezoekt centraal staat (lente, zomer en herfst). Daarnaast vindt u 
in deze lesbrief praktische informatie over de voorbereiding, het vervoer en het 
programma zelf.  
Meer informatie over het programma in de Hortus kunt u verderop in deze lesbrief 
vinden en op de website van de Hortus: www.hortusleiden.nl, kies: Museum en 
School.  
 

Kerndoelen 

Het programma van de “Wereldreis naar Plantenland” wil kinderen van 4 tot 6 jaar 
interesseren voor de wereld van de planten en hun vriendjes de dieren.  
De leerlingen leren informatie te verwerven uit de gesproken taal [kerndoel 1], ze 
leren zich uit te drukken [kerndoel 2]. Ze leren nieuwe woorden [kerndoel 12]. De 
leerlingen tellen en schatten [kerndoel 23 en 28]. 
De leerlingen leren het belang van het groen [kerndoel 39] , maken kennis met een 
aantal planten [kerndoel 40 en 41], ervaren het weer [kerndoel 43]. 
Zij ervaren de buitenruimte door te voelen, ruiken, luisteren en zich door de ruimte 
te bewegen [kerndoel 54].  
Als de kinderen weer naar huis gaan kunnen ze van alles vertellen over de bouw, de 
vindplaats en de aanpassing aan de seizoenen van de planten die in de Hortus 
groeien. Om deze kennis toe te spitsen op de eigen leefomgeving van de kinderen 
wordt er speciale aandacht besteed aan planten die ook in hun eigen tuin zouden 
kunnen groeien (zoals het madeliefje en de kastanjeboom). 
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Het programma in de Hortus botanicus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst 

Aan de hand van een aantal praatplaten houdt een begeleider van de Hortus een 
interactief gesprek van 10 à 15 minuten met de kinderen over het maken van een 
tuin. Hoe kom je nu aan nieuwe plantjes? Soms weten enkele kinderen dat sommige 
bloemen uit bloembollen groeien en dat je die bloembollen in een tuinwinkel kan 
kopen, maar meestal weet er ook wel een kind te vertellen dat je zaadjes kan zaaien 
om aan nieuwe plantjes te komen. Omdat de meeste planten inderdaad uit zaad 
groeien, gaan we daar wat verder op in. Één of twee kleuters doen in een 
demonstratiekring voor hoe je zaad moet zaaien. Omdat je lang moet wachten tot het 
zaadje ontkiemt, gaan we eerst een wandeling maken.  
Buiten volgt een interactieve rondwandeling: voelen, ruiken, ontdekken – de 
kinderen reageren op de buitenwereld op dat moment, op vogels, bloemen, insecten 
en bepalen zo mede de wandeling. Interactief is hier dus niet ‘op het beeldscherm’ 
maar reageren op de groene wereld waar ze op bezoek zijn. 
Bij terugkomst volgt nog een korte nabespreking waarbij de kinderen hun zelf 
meegebrachte hapje kunnen nuttigen. De Hortus zorgt voor een appelsapje. 
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Wandeling 

Kennis over de planten en hun vriendjes de dieren wordt overgebracht door het 
bekijken van een aantal planten en diertjes in de tuin en kassen. Tijdens de 
wandeling worden er afwisselend verteld door de begeleider en opdrachten 
uitgevoerd door de kinderen om de natuur te onderzoeken. Op verschillende 
manieren staan we zo buiten even stil bij de bomen, bij geurige planten, bij de 
diertjes die op en onder de planten leven, bij de zon en het water. In de kassen 
onderzoeken we (afhankelijk van aanwezigheid op het moment van bezoek) de 
stekelige Victoriawaterlelie, de bananenbomen, de kaneelboom en zoeken we mooie 
bladeren. Tijdens de rondleiding bekijken we de planten van alle kanten: uit welke 
delen bestaat de plant, waar groeit de plant, zit er soms eten in deze plant verstopt? 
Bij de opdrachten gaan we voelen (wat is gladder, de stam van de boom of je wang?). 
We gaan tellen: hoeveel bloemblaadjes heeft deze bloem en vergelijken: wie heeft 
kleren aan de in kleur van deze bloem? We gaan luisteren naar de vogels en de wind. 
Als we geluk hebben bloeit de kastanje of de stinkbloem, soms ruiken de rozen heel 
lekker, een ander keer heeft de pindaplant vruchten, of vinden we kastanjes en 
paddestoelen, dat is afhankelijk van het seizoen. De wandeling past zich zo 
automatisch aan de fenomenen die zich voordoen in de verschillende seizoenen. 
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Afsluiting 

Van planten kan je natuurlijk ook van alles maken: potloden van hout, tandpasta van 
pepermuntkruiden, een zeepje met lekkere bloemengeur, maar ook bijvoorbeeld 
appelsap van heerlijke appels. De kinderen hebben na afloop van de wandeling een 
pakje appelsap verdiend. (Helaas is voor de volwassenen om budgettaire redenen 
geen appelsap beschikbaar, houdt u hier svp rekening mee). 
 
 
 

Praktische zaken 

 

Tijdsindeling programma in de Hortus botanicus 

09:30 u  (12:30*) Ontvangst  
 Inleiding in het bezoekerscentrum 
09:50 u  (12:50*) Wandeling door tuin en kassen met kleine opdrachten 
10:40 u  (13:40*) Eindgesprek met appelsap (verzorgd door de Hortus)   
11:00 u  (14:00*) Einde programma 
* De tijden tussen haakjes gelden voor het middagprogramma.  
 

Voorbereiding op school 

Ter voorbereiding kunt u in de klas enkele van de lessuggesties uitvoeren die achter 
in deze lesbrief beschreven staan. U kunt bespreken wat de Hortus is, of dieper 
ingaan op het “huidige” seizoen. Voor de wandeling door de Hortus maken we 
groepjes van 5 of 6 kinderen met een begeleidende volwassene. Het is voor ons 
handig als deze groepjes al op school worden samengesteld, zodat de kinderen goed 
weten bij welke volwassene ze horen. Voor het ‘ronselen’ van begeleidende ouders is 
een aanmeldingsformulier bijgevoegd dat u op uw school kunt ophangen. In de 
hortus worden 3 of 4 van deze groepjes met een ouder weer bijeengevoegd tot 
groepen van maximaal 15 kinderen. 
 

Begeleiding 

De begeleiding van het programma wordt verzorgd door vrijwilligers van de Hortus. 
Een vrijwilliger begeleidt een groep van ongeveer 15 kinderen. De ervaring leert dat 
bij grotere aantallen de kinderen veel te lang op elkaar moeten wachten en een groot 
deel van het programma verloren gaat. Vanwege de opdrachten tijdens de 
wandeling wordt de actieve deelname van één volwassene per 5 à 6 leerlingen 
gevraagd. De begeleidende ouders moeten sommige opdrachten voorlezen en de 
kinderen helpen om deze uit te voeren. Er kunnen maximaal 3 groepen (dus 
maximaal 60 kinderen) worden ontvangen.  
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Toiletten 

Bij binnenkomst en na afloop kunnen de volwassenen de kinderen begeleiden naar 
de toiletten, die bij de portiersloge aanwezig zijn (vier stuks). Graag de kinderen 
zonder teveel ophef naar de toiletten begeleiden, anders moeten alle andere kinderen 
ineens ook en eigenlijk is dat jammer van de tijd. 
 

Eten en drinken 

Als de kinderen of de school nog een tussendoortje mee heeft genomen kan dat aan 
het tijdens de afsluiting van de les genuttigd worden. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om na afloop op een van de grasvelden een picknick te houden met eigen 
meegebrachte drankjes en hapjes.   
 

Parkeren en vervoer 

De Hortus botanicus ligt in het historische centrum van de stad, wat betekent dat 
parkeren in de buurt van de Hortus een probleem kan zijn. Een paar tips: 

� Bezoek van tevoren de Hortus om kennis te maken met het terrein en de 
omgeving.  

� Maak gebruik van de faciliteiten van Parkeerterrein Haagweg, maar neem 
ruim van te voren contact op wanneer u met de shuttlebus vervoerd wil 
worden (071-5120071). In het verleden is dit voor kleutergroepen gratis 
geweest, maar helaas is deze subsidieregeling inmiddels vervallen.  

� Houd rekening met het ochtendverkeer in en rondom Leiden.  
� Begin tijdig met het organiseren van vervoer en begeleiding! 

 

Route van en naar de Hortus botanicus 

Het bezoekadres van de Hortus botanicus is Rapenburg 73 (2311 GJ) te Leiden. Op 
onderstaand kaartje vindt u de routebeschrijving. 

Annuleren 

Wij begrijpen dat u soms een heel goede reden kan hebben om uw bezoek aan de 
Hortus te annuleren. Het weer hoeft echter geen beletsel te zijn aangezien een groot 
deel van het programma zich binnen afspeelt. Tot twee weken voorafgaand aan de 

deelnamedatum kan kosteloos worden geannuleerd. Hierna wordt 110 Euro in 

rekening gebracht (zie de brochure Museum en School). 

Museum en School 

De samenwerkende Leidse musea hebben voor het museumbezoek tijdens de 
basisschooljaren een uniek lesprogramma ontwikkeld, waar “Wereldreis naar 
Plantenland” een onderdeel van is. Meer informatie over de opzet van het gehele 
programma vindt u op de website van de Museumgroep: 
www.erfgoededucatieleiden.nl.  
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Lessuggesties voor op school  
U kunt uw bezoek aan de Hortus botanicus op verschillende manieren voorbereiden. 
Hieronder vindt u een viertal lessuggesties. De eerste lessuggestie wil uitleggen dat 
de Hortus een tuin is waarin mensen planten uit verre landen verzameld hebben. De 
overige drie lessuggesties nemen het seizoen op het moment dat u de Hortus gaat 
bezoeken als uitgangspunt. Het staat u vrij hieruit te kiezen, tijdens het programma 
wordt altijd uitgelegd wat de Hortus is en gaan we ook altijd in op het heersende 
seizoen.  
 

Hortus 

Voorbereiding: kring over planten die van ver komen 

Als materiaal laat u de kinderen zoveel mogelijk “bekend” plantaardig materiaal 
(eventueel ook plaatjes daarvan) zien dat van “ver” komt; zoals tulpen die uit Turkije 
komen, bananen uit India, aardappelen die van de Indianen uit Peru afkomstig zijn, 
taugé eten we vaak bij de Chinees, ananas komt uit Zuid-Amerika, avocado uit de 
Bahama’s, sinaasappelen komen uit China (oorspronkelijk “China’s appel”) etc.. 
Dingen die van ver komen kunnen heel lekker zijn en soms zijn ze ook erg mooi. Al 
honderden jaren lang gaan de tuinlieden van de Hortus overal in de wereld op zoek 
naar mooie en bijzondere planten. En die planten hebben ze bij elkaar gezet in de 
Hortus.  
 

Versje over hoe tomaten rood worden 

In de tuin van Tom Pompoen 
groeit de groente fris en groen. 
"Klopt," zegt Tom, "kijk zelf maar na. 
Groene kool en groene sla. 
Zelfs de tomaten zijn hier groen, 
maar daar ga ik iets aan doen. 
Want ik ken geen enkel kind 
dat groene tomaten lekker vindt." 
Toen riep Tom mevrouw de Zon. 
Die ging schijnen wat ze kon; 
maakte de tomaten rood. 
Lust jij die wèl op je brood? 
 
[home.hetnet.nl/~versjeshonk/versjes_van_anderen] 
 

Verwerking Hortusbezoek: maken van een exotische tuin 

Nodig: groene ananas, pit van een avocado, mungobonen, tomaten, emmer met 
bemeste aarde, pot met zand en potaarde, (hyacint-)glas met water en houten 
prikkers, glazen pot met als afsluiting een lapje en een elastiekje. U zou bijvoorbeeld 
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aan elk tafelgroepje een plantensoort kunnen toebedelen waar dit groepje dan een 
aantal dagen of weken voor moet zorgen. U kunt er ook voor kiezen om met z’n allen 
alleen de tomaten proberen te kweken, die zijn bij een goede verzorging meestal erg 
succesvol. 
 

  
 
 

  
 
 
Avocadoboom uit de Bahamas: Haal de pit uit de avocado en laat die een dag of 
twee drogen, haal het bruine velletje dat om de pit zit eraf. Steek drie prikkers op 
twee centimeter boven de basis rondom in de pit. Zet de pit met zijn kontje in het 
water in een glas, de prikkers rusten op de rand en zorgen ervoor dat de pit niet in 
het water valt. Controleer regelmatig het water. Binnen een paar weken vormt het 
boompje zijn eerste steeltje, goed verzorgd kan hij wel 2 meter hoog worden (in de 
tropen wordt het een echte boom). 
 
Taugé uit China: Laat een handje mungobonen een paar uur in water weken in een 
glazen pot. Sluit de opening af met een doekje vastgezet met elastiek. Giet de bonen 
af en zet ze op een donkere plaats. Elke dag doekje eraf halen, schoon water op de 
bonen gieten, doekje er weer op en water meteen afgieten. Na een tijdje gaan de 
boontjes groeien en heeft u taugé gekweekt. 
 
Ananas uit Paraguay: Snijd de rozet van een echt groene ananas en laat één 
centimeter vruchtvlees zitten. Plant dit stuk als de snede droog is tot de basis in een 
mengsel van zand en potaarde. De stek maakt de beste kans als de pot lekker warm 
(liefst 18 graden) en op een lichte plaats staat. De grond moet wel vochtig blijven, 
maar niet kleddernat zijn.  
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Tomaten uit Zuid-Amerika: Samen zaadjes uit tomaten peuteren is een leuk 
karweitje. Het vruchtvlees kunnen de kinderen opeten. De zaadjes laten drogen op 
een schoteltje en een volgende keer in een emmer potaarde voor het raam zaaien. 
Best kans dat er een plant uit groeit die ook nog kleine tomaatjes geeft. 

Lente 

Voorbereiding: kring over knoppen 

In een grote vaas kunt u een paar takken met knoppen van de kastanje, wilgenkatjes 
of bloesem zetten. Met de kinderen kunt u verschillende vragen aan de takken 
stellen. Raak één knop voorzichtig aan: hoe voelt een knop? Plakkerig (daarmee 
beschermt de kastanjeknop zich tegen vrieskou) of zacht en harig (ook ter 
bescherming tegen kou)? Hoeveel knoppen zitten er aan de tak? Kan de tak vertellen 
welk seizoen het nu is? Weten de kinderen wat er nog meer in de lente te zien is? 

Versje over gele narcissen 

Geel is de zon, 
geel is de maan. 
Geel zijn de narcissen, 
die in mijn tuintje staan. 
 
[www.peuten.nl/juffrouwIlona] 

Verwerking lentebezoek: takken met katjes maken 

Nodig: per kleuter een stuk klei om de takken in te steken, een aantal takken, watten, 
geschikte lijm (uitproberen!). De naam van elk kind kunt u in de klei schrijven of op 
een kaartje schrijven dat u aan één van de takken bindt. 
 
Deze opdracht wordt bijzonder als de kinderen ook échte katjes aan échte takken 
voorzichtig kunnen voelen, die zijn wel heel zacht. Van watten en gewone takken 
kunnen de kinderen ook zo’n bijzondere tak maken. Kinderen moeten kleine plukjes 
van de wattenbol afhalen en die tot kleine bolletjes rollen. Die bolletjes worden dan 
aan de gewone takken vastgeplakt. Als bij de kleinsten het rollen tot bolletjes niet zo 
goed wil lukken, dan kunnen ze takken met sneeuw maken (gewoon lukraak wat 
watten op de tak plakken). Want in het voorjaar wil het onverwachts nog wel eens 
sneeuwen, daarom hebben de knopjes immers nog een lekker dikke winterjas aan 
tegen zulke onverwachte kou.  

Vogelspel 

In de lente zijn de koolmees en de kraai net als de meeste andere vogels hard bezig 
om hun nestje te bouwen. Ze willen een lekker rustig nestje en proberen iedereen 
weg te jagen die in de buurt komt. De koolmees maakt een klein nestje in de struiken. 
De kraai maakt een groter nest hoog in een boom. De koolmees en de kraai zingen 
om te zeggen: “Hier woon ik, blijf uit de buurt”, zodat ze niet de hele tijd met hun 
buren hoeven te vechten. Zoals elke vogel zingen de koolmees en de kraai regelmatig 
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precies op de grens van hun woongebied. Zo weten de buren tenminste tot waar hun 
gebied zich uitstrekt. De koolmees tsjilpt en de kraai krast. De koolmees en de kraai 
zingen ook om een vriendje of vriendinnetje te lokken waarmee ze samen voor de 
eieren gaan zorgen. 
 
 
Spelverloop: 
Wanneer er KRAAI geroepen wordt, bewegen de kinderen hun armen traag op en 
neer om de grote krachtige vogel na te bootsen, bij KOOLMEESJE sneller om het 
kleine vlugge vogeltje na te doen. 
Met behulp van de gegevens uit bovenstaand verhaaltje vertelt de begeleider een 
kort verhaaltje over twee kraaien en twee koolmezen. Als tijdens het vertellen het 
woord koolmees of kraai genoemd wordt, moeten de kleuters snel met de goede 
gebaren reageren! 
Om het ingewikkelder te maken kunnen er wat andere vogels in het verhaal gebracht 
worden: de reiger flapt ook langzaam de vleugels op en neer, maar doet dat op één 
poot. Een eend waggelt en vliegt onhandig, dat is na te doen door met je armen tegen 
de zijkant van je lichaam te klapperen. Soms zijn kinderen heel inventief in het 
nadoen van verschillende vogels, laat ze eventueel zelf bewegingen verzinnen.  
 

Zomer 

Voorbereiding: kring over bloemen 

In de kring heeft u een paar bloeiende plantjes gezet in verschillende kleuren: 
bijvoorbeeld viooltjes, of een vaasje kleine roosjes (liefst geurend, dan kunt u de 
kinderen ook nog laten ruiken) of anemonen. U bespreekt de onderdelen van een 
bloem: wortels, stengel, blaadjes, bloemblaadjes, hartje, voor de oudere kinderen 
eventueel ook de meeldraad en stamper (de meeldraden van sommige bloemen (bijv. 
anemonen, lelies) laten bij aanraking duidelijk stuifmeel (gekleurd “meel” ) op de 
vingers achter). U kunt de kinderen laten tellen hoeveel bloemblaadjes een bloem 
heeft, zijn het er net zoveel als bij die andere bloem? Zijn ze groot of zijn ze klein? 
Ook kunt u vragen welke kleur de bloem heeft en welke kleur het hartje. Zijn er 
kinderen die iets met dezelfde kleur aanhebben? Als u blauwe viooltjes heeft en rode 
rozen, kunnen de blauwe kinderen bij het tafeltje met de blauwe viooltjes gaan staan 
en de kinderen met iets roods kunnen bij de rode rozen gaan staan.  
Waar staan de meeste kinderen? 
Kunnen de kinderen aan de bloemen zien welk seizoen het is? 
Weten de kinderen wat er nog meer te zien is in de zomer? 
Eventueel kunt u het versje van het madeliefje oefenen of de knutselopdracht 
uitleggen. 

Versje van het madeliefje 

Madeliefje,  
hartediefje,  
waar ik zo van houd,  
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steeltje groen,  
rokje wit,  
een hart van goud. 
 
[Marja Roozen] 

Verwerking zomerbezoek: bloem beplakken met kleur 

Nodig: per kleuter een schaar, lijm, kopie van grondvorm bloem en bladeren op 
zacht gekleurd stevig papier, papier in felle kleuren om te scheuren.  
 
Kopieer een grote grondvorm van een bloem op gekleurd stevig papier in 
verschillende zachte tinten. U kunt zelf een patroon verzinnen of het voorbeeld 
achter in deze lesbrief gebruiken. Bij de uitleg van de opdracht kunt u de kinderen de 
verschillende delen van een bloem laten benoemen: bloemblad, steel, stengel. Laat de 
kinderen de bloem en de bladvorm uitknippen. Uit fel gekleurd papier scheurt het 
kind snippers waarmee het de bloem nog meer kleur geeft. Met verschillende 
kleuren groen en geel kan het de bladvorm beplakken. De twee onderdelen kunnen 
dan op een vel aan elkaar geplakt worden. Achter op de bloemdelen of het vel kunt u 
de naam van het kind schrijven. 

Konijnenspel 

In de zomer groeien er lekkere wortels in de tuin. Die lusten we zelfs rauw. 
Eventueel kunt u de kinderen een stukje schoongemaakte wortel laten proeven, ook 
een goede oefening om een gezonde smaak te ontwikkelen. Smaakt de wortel zoet, 
zout, bitter of zuur (van te voren checken dat de wortels niet smakeloos zijn: in 
sommige supermarkten zijn speciale snackworteltjes te koop, bedoeld om rauw te 
eten). Als het groen er nog aan zit, is goed te zien hoe een wortel groeit. Je eet dus 
eigenlijk het deel dat onder de grond zit: de wortel. 
Konijntjes lusten ook wortels. In dit spel probeert de jager de konijntjes weg te jagen 
zodat er genoeg wortels overblijven voor de tuinder. 
 
Spelverloop 
Dit is een tikspel. In het begin is er één jager en de rest zijn konijnen. De konijnen 
roepen: ”Ik ben een konijn, een konijn, een konijn” en de jager roept: “Ik ben een 
jager, een jager, een jager.” Heeft de jager een konijn getikt dan verandert het konijn 
in een wortel. De wortel staat met gespreide benen en met de armen boven het hoofd 
en de handen tegen elkaar. De wortel roept: “Ik ben een wortel, een wortel, een 
wortel.” Wanneer een konijn onder de benen van een wortel doorkruipt, wordt de 
wortel weer een konijn en kan hij weer rondrennen. De jager moet proberen om een 
konijnenplaag te voorkomen door zoveel mogelijk konijnen te tikken. 
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Herfst  

Voorbereiding: herfstkring: zaden onderzoeken 

Twee schalen, op de ene liggen eetbare vruchten (appel, druif, bes, kers, mandarijn 
mét pit), op de andere schaal legt u niet-eetbare zaden zoals eikels, dennenappels en 
kastanjes. Met de kinderen kunt u zoeken waar deze vruchten de zaadjes verstopt 
hebben. Sommige bloemen hebben in de herfst erg mooie zaadknoppen die u kunt 
laten zien (bijvoorbeeld de papaver). De zaden en zaadjes kunnen ook van groot naar 
klein gelegd worden - heeft een grote plant ook groot zaad?  
Kunnen ze aan deze zaden zien welk seizoen het nu is? 
Wat is er nog meer te zien in de herfst? 
 

Versje over een spinneweb 

Ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin 
om een webje te gaan weven 
nou, dat doe ik dan maar even 
rond en rond en draaien maar 
ziezo, mijn webje is al klaar 
 
[www.jufsanne.com] 

Verwerking herfstbezoek 1: een afdruk maken van een herfstblad  

Nodig: per kind een groot herfstblad, kwast, vel niet te dun papier, oude eierdozen 
(liefst van zes eieren) klaar zetten met daarin klodders verf in de herfstkleuren rood, 
bruin, oranje, geel groen, potje water om kwast te spoelen, schort, kranten om tafel 
schoon te houden. 
 
Organiseer een wandeling door een nabij park of bos om grote herfstbladeren te 
zoeken, of vraag de kinderen van te voren om met hun ouders bladeren te zoeken en 
die mee te nemen naar school. Als ieder kind een paar bladeren meeneemt, kan een 
kind dat zijn bladeren vergeten is er vast wel een van een ander kind krijgen. Laat de 
kinderen het herfstblad aan één kant beschilderen met de verschillende herfstkleuren 
(kwast spoelen als je een andere kleur neemt) en hier een afdruk van te maken op een 
vel papier. Tip: schrijf van te voren de naam van het kind op de achterkant van het 
papier. 

Verwerking herfstbezoek 2: een tol maken van een eikel 

Nodig: per kind één eikel, een volwassene die de eikel doormidden snijdt, 
evenwijdig met het napje, een prikker die scherp is aan de ene en bot is aan de 
andere kant. 
 
De eikel door midden snijden, evenwijdig aan het napje. De onderkant versieren 
(bijvoorbeeld met stift). De prikker met de scherpe kant midden in de platte 
bovenkant prikken en tollen maar (goed voor de fijne motoriek om zowel 
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linkshandig als rechtshandig proberen te tollen). Laat de eikel zo lang mogelijk 
tollen. 

Spinnenwebspel 

In de herfst zijn buiten soms heel mooie spinnenwebben met dauwdruppels zien. Als 
het weer wat droger is kunnen de spinnenwebben met een plantenspuit beter 
zichtbaar gemaakt worden. Tik eens voorzichtig tegen het spinnenweb om te kijken 
of er een spinnetje komt kijken of het wat gevangen heeft. Wel voorzichtig doen, wat 
zo’n web is heel veel werk voor een klein spinnetje. 
 
Spelverloop 
Nodig: een makkelijk afwindbare bol wol of ander draad en per kind een groot blok 
of een steen. De kinderen gaan met de begeleider in een grote kring staan (het blok of 
de steen kunnen ze bij hun voeten leggen, dat is straks pas nodig). De begeleider 
houdt het uiteinde van de makkelijk afrolbare bol draad vast en gooit de bol naar een 
kind. Roep daarbij: “Ik gooi de bol naar (bijvoorbeeld) Floor”. Floor moet dan de 
draad vastpakken en vasthouden(!) terwijl zij de bol naar een ander kind gooit en 
roept: “Ik gooi de bal naar (bijvoorbeeld) Pancras”. De bol gaat van kind tot kind en 
doordat ieder kind de draad vast blijft houden terwijl de bol verder gegooid wordt 
ontstaat er een spinnenweb. (Dit is ook een goed spel om namen te leren in een 
nieuwe groep.) Als de bol op is, kan geprobeerd worden het spinnenweb voorzichtig 
op de grond te leggen, eventueel bij de vasthoudpunten met een blok of een steen 
vastleggen. Daarna moeten de kinderen door het spinnenweb lopen zonder de 
draden aan te raken. 
Variatie: er kan ook een 3D parcours uitgezet worden waarbij de draad aan allerlei 
voorwerpen (stoelen, tafels, banken, klimrek, deurknoppen) vast wordt gebonden. 
De kinderen moeten daar dan over- en onderdoor proberen te lopen/kruipen, zonder 
de draden aan te raken.  
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Kleurplaten 
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Lente mandala 
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Leuke voorleesprentenboeken: 
De volgende boeken over planten, dieren of seizoenen zijn geschikt om voor te lezen 
aan kleuters. 
 
Carle, Eric. 2002. Een zaadje in de wind. Haarlem: Gottmer. ISBN 978-90-2572-042-1.  

[Het gaat over de seizoenen en de groei van een zaadje uit een zonnebloem. Het 
boek telt terug van 10 naar 0 en het is heel leuk om samen met de kinderen de 
zaadjes te tellen.] 

 
Huizing, Annet, & Margot Westermann. 2007. Het BomenBloemenBeestenBuitenboek 

van Karsten en Roos. Utrecht: Van Arkel. ISBN 978-90-6224-475-1.  
[Aan de hand van de belevenissen van de vierjarige Karsten en zijn tante Roos 
wordt er van alles over dieren, bomen en bloemen verteld. Het boek beschrijft 
leuke doe-opdrachten en de verhaaltjes zijn heel geschikt om apart voor te lezen 
en zo een onderwerp uit de natuur te introduceren bij kleuters.]  

 
Klinting, Lars. 2005. Kasper de tuinman. Utrecht: Veltman. ISBN 90-5920466-2.  

[Twee bevers laten duidelijk zien hoe ze uit een paar bonen prachtige planten 
kweken en deze verzorgen tot ze bonen kunnen oogsten en opeten.]  

 
Koopmans, Loek. 2006. Waar komt de sneeuw vandaan? Zeist: Christofoor.  

[Slak, Bij en Kikker gaan op ontdekkingsreis door de verschillende seizoenen op 
zoek naar sneeuw. Het verhaal vertelt hoe veel dieren zich verstoppen in de 
winter en heeft een fraai magisch einde.]  

 
Lodeweges, Jeanette. [n.d.] Kiki en Pelle hebben herfstvakantie. (Groep 2 Thema 3 

Herfstweer.) www.papira.nl.  
[Heel herkenbare platen van kinderen die met hun juf kastanjes en eikels gaan 
verzamelen en versieren. In deze serie zijn nog een aantal andere titels rond 
thema’s uit de natuur verschenen. Voor groep 1 zijn er 4  boeken in Thema 3 rond 
“Herst” o.a. Kiki en Pelle  vruchten en zaden, in Thema 9 “Naar buiten”  het boek 
Kiki en Pelle in de Lente. Jammer dat de serie alleen in zijn geheel besteld kan 
worden.]   
 

Pot, Hans, & Kees Heij & Irene Goede. 2006. Mus. Rotterdam: Lemniscaat.  
ISBN 978-90-56378639.  
[In fraaie natuurgetrouw gekleurde tekeningen wordt over het leven van de 
huismus verteld.] 
 

Rius, Maria. 2001. Herfst. (De vier seizoenen.) Averbode: Averbode. ISBN 90-317-
1693-6.  

 [Herkenbare platen van kinderen in de herfst en op het eind tips en informatie 
voor begeleiders. In deze serie zijn ook de titels, Lente, Zomer en Winter 
verschenen.]  

 
Taylor, Helen. 2003. Planten voeden zich met zonlicht en nog veel meer over 

planten. (Geloof het of niet maar…). Harmelen: Corona. ISBN 90-5495-563-5. 
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 {In deze serie gaan Hanna en Hans planten onderzoeken met proefjes en vertellen 
ze leuke weetjes over de plantenwereld. In deze serie is ook een deel verschenen 
over de jaargetijden.] 

Internet 

Op het internet zijn veel websites te vinden met leuke lessuggesties 
natuurinformatie, voor knutselopdrachten, liedjes, etc. Hier zijner een paar. Met de 
zoekwoorden, kleuter,  natuur, seizoenen zijn er nog veel meer te vinden. 
 
kleuters.beginthier.nl 
www.digischool.nl 
www.jufsanne.com 
www.kennisnet.nl 
www.leerkracht.nl 
www.peuten.nl/juffrouwilona 
www.veldwerknederland.nl 
 

Gebruikte literatuur: 

 
Ady, Clo, & Annette Boisnard. 2006. Spelletjes voor 3-5 jarigen. Casterman. ISBN 90-

303-1773-6. 
Dijkstra.Lisak, Frédéric, & Jean Claude Pertuzé. 2003. Natuureducatie 5-8 jaar. 

Uitgeverij Casterman. ISBN 90-303-1756-6. 
Hewitt, Sally. 2001. De tuin, natuur ontdekken met eenvoudige proefjes  voor jonge 

onderzoekers. Harmelen: Ars scribendi. ISBN 90-5495-409-4.  
Mierlo, Thea van. 1997. Handenarbeid met peuters. De Bilt: Cantecleer. ISBN 90-213-

2441-5.  
Mulder, Gerhardt. [n.d.] Oma’s spelletjes. Hoevelaken: Verba. ISBN 90-5513-491-0. 
Roozen, Marja. 1989. Het vierseizoenenboek, natuurbeleving voor kleuters. Jacob. 
Stichting Veldwerk Nederland. 2002. Groen voor je ogen, natuurboek voor groot en klein. 

Haarlem: Gottmer. ISNB 90 257 3547 9. 
Tracqui, Valérie, 2002. In het bos, natuurgids voor kinderen. Deltas. ISBN 90-243-817-4.  
Vaan, Els de, & Jos Marell. 1994. Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: 

Coutinho. 
 
 


