
FICHE 1   ZINTUIG Zien
Waar?
 Onder bomen of struiken

Wat?
	l	Opvangen van kriebelbeestjes.
	l	Determineren van de diertjes.

Materiaal:
 1 wit doekje, 2 loeppotjes  
 en ‘De leukste insectengids voor kids’

Hoe? 
	l	Leg het wit doek onder een struik of boom.
	l	Schud voorzichtig aan de takken van de struik en wellicht vallen  
  er dan een aantal diertjes op het doek, zoals bladluizen, mieren,   
  spinnetjes, kleine kevers, wantsen...
	l	Zet de gevonden diertjes in een loeppotje.
	l	Zoek de naam op van de diertjes in ‘de leukste insectengids  
  voor kids’.  Probeer hierbij de grote indelingen te vinden  
  en pas in tweede instantie de soortnaam.
	l	Zet de diertjes terug op de takken of onder de boom of struik.



   ZINTUIG Zien
EXTRA INFO:

Veel kleine dieren vind je niet alleen op de bodem,  
ze kruipen of vliegen ook wel eens in een boom of struik 
en knabbelen daar dan graag aan de blaadjes. 

Op hun beurt zijn ze zelf ook voedsel voor andere dieren,  
bijvoorbeeld voor de vogels.



FICHE 2   ZINTUIG Zien
Waar?
 Aan de poelen

 
Wat?
	 Vangen van waterdiertjes.

 
Materiaal:
 Schepnetjes en potjes met loepdeksel. Doorschijnend emmertje.

 Gids: waterdiertjes

 
Hoe? 
	l	Met schepnetje op verschillende plaatsen in de poel scheppen:   
  niet te diep anders is het water troebel. Daarna het schepnetje  
  in de emmer omdraaien die gevuld is met water uit de poel.
	l	Met loeppotje diertje opvangen.
	l	De kinderen bekijken nu de waterdiertjes.
	l	Via de gids over waterdiertjes proberen te zoeken welk diertje  
  het is.



   ZINTUIG Zien
EXTRA INFO:

De kikker heeft grote ogen bovenop zijn kop. Zo kan hij heel goed zien wat 
er rondom hem gebeurt. Hij eet zowat alles wat beweegt: kevers, vliegen, 
wor-men, ...  Wanneer een beestje voorbij vliegt, vangt hij het met zijn kle-
verige roltong. De cirkeltjes achter de ogen zijn de oren van de kikker.  
Met zijn lange sterke achterpoten kan hij ver en hoog springen en ook 
uitstekend zwemmen. Kikkers leven zowel in het water als op het land.  
In de herfst zoeken ze een beschutte plek om een winterslaap te houden. 
Ze verstoppen zich onder bladeren of in een holletje of kruipen weg in de 
modder van de vijver.

De schaatsenrijder is een diertje dat op het water kan lopen. Zij hebben 
haartjes op hun poten die het water afstoten, waardoor ze over het water 
kunnen roeien. Schaatsenrijders komen alleen voor in schoon water, 
omdat schoon water een grote oppervlaktespanning heeft waardoor ze 
kunnen drijven.

De waterspin wordt ook wel de duikerspin genoemd. Net als duikers 
neemt deze spin haar eigen zuurstofvoorraad mee onder water. Af en toe 
gaat ze even naar het wateroppervlak – als ze weer naar beneden duikt, 
blijft er lucht tussen de haren van haar achterlijf zitten. Dat lijkt daardoor 
wel van zilver.

Bootsmannetjes zwemmen op hun rug en lijken hierdoor op een bootje. 
Het ziet er heel leuk uit, maar eigenlijk is het een gemene rover. Het boots- 
mannetje eet kikkervisjes, insecten en kleine vissen (zelfs als ze groter zijn 
dan hij zelf) en soms eet hij ook soortgenoten. Pak het bootsmannetje 
maar niet op, want hij kan ook hard in een mensenvinger bijten!



FICHE 3   ZINTUIG Zien
Waar?
 Aan de poelen

 
Wat?
	Metamorfose van de kikker zien.

 
Materiaal:
 Schepnetjes en potjes met loepdeksel. Doorschijnend emmertje. 
 (hangt van seizoen af)

 Gelamineerde kaartjes met de verschillende stadia.

 
Hoe? 
	l	Volgens seizoen wordt er een stadia van de kikker opgevangen   
  met schepnetje.
	l	Kinderen bekijken goed de kikker of kikker in wording.
	l	Kaartjes met verschillende stadia van metamorfose in de juiste   
  volgorde kunnen leggen.
	



   ZINTUIG Zien
EXTRA INFO:

 
In de lente worden kikkers wakker en gaan op zoek naar water.  
Het mannetje lokt het vrouwtje met veel gekwaak en klimt op haar 
rug. Kikkers paren in het water en het vrouwtje legt er de eitjes in 
een dik pak bijeen. Dit noemen we kikkerdril.  
Na een tiental dagen verschijnen kleine ‘visjes’ met een dikke kop: 
kikkervisjes of dikkopjes. Die dikkopjes krijgen eerst achterpoten. 
Daarna verschijnen de voorpoten. De staart wordt kleiner... en op 
het einde van de zomer is zo’n kikkervisje een kikker geworden.

De bruine kikker kan 10 cm worden. Zijn lijf is geel-rood-of zwartbruin met 
donkere vlekken. Hij komt vooral voor in vochtige bossen en weiden en  
voedt zich met slakken, wormen en insecten. 
Ze verzamelen zich vroeg in het voorjaar bij het water - poelen vb. - om te 
paren en hun eitjes af te zetten. Die zijn beschermd door een gelei- 
achtige massa en vormen vaak enorme eiklompen. Uit de eitjes komen dan 
kikkervisjes met een roeistaartje. Ze hebben in het begin kieuwen, net zoals 
vissen en kunnen daarom alleen in het water leven. Langzaam groeien dan 
de poten en wanneer de staart dan verdwijnt gaan de kikkers aan land.

De gewone of bruine pad heeft wrattige huid. De ogen hebben horizontale 
pupillen. hij leeft in bossen,velden tuinen. Eet insecten, spinnen, wormen en 
slakken. Legt eiersnoeren met wel 3000 eitjes . Zwarte larven (kikkervisjes ) 
veranderen gaandeweg in padjes.  
Vroeger dacht men bij padden ook direct aan heksen. Ze verweren zich met 
gif uit hun grote oorklieren. Precies daarom zijn padden geen kikkers.  
Vele mensen vinden ze lelijk.



FICHE 4   ZINTUIG Zien
Waar?
 Kan overal waar brandnetels  
 of bramen staan.

 
 
Wat?
	 Zien hoe planten zich op natuurlijke wijze beschermen.

 
 
Materiaal:
 Loepjes.

 
 
Hoe? 
	 Bekijken van de brandnetel met loepje.
	



   ZINTUIG Zien
EXTRA INFO:

Wanneer je een brandnetel van dichtbij bekijkt, zie je dat hij bedekt is 
met haartjes. Daarin zit mierenzuur. Als je zo’n brandhaar aanraakt, 
breekt het topje makkelijk af. Het zuur dringt dan in je huid en je krijgt 
van die prikkende bobbeltjes.  
Brandnetels ‘branden’ niet als je van beneden naar boven langs de 
plant strijkt. (de haartjes staan immers schuin omhoog).  
Durf je dit zelf te proberen?  Zoek ook eens bijtgaatjes in de bladeren  
of slijmsporen. Met wat geluk vind je ook de daders...

Reeds heel vroeg werd de brandnetel gebruikt om stoffen te maken.  
De stengelvezels werden tot draden verwerkt. Later maakte men er 
neteldoeken van. Tijdens WOI was er geen katoen en de Duitsers ge- 
bruikten netels voor de militaire kleding. Voor 1 hemd zijn 40 kg brand-
netels nodig. De Duitsers zouden 2,5 miljoen kg gebruikt hebben!

Slakken vinden de bladeren van de brandnetel erg lekker. Ze kruipen op 
‘blote voeten’ rond van blad naar blad, terwijl de brandharen met slijm 
bedekt worden. Zo laten de slakken zich niet prikken.  
Ook vlinders houden van brandnetels. Ze leggen hun eitjes aan de 
onderkant van de bladeren. De rupsen die uit de eitjes komen zijn wel-
erg kieskeurig. Zij lusten alleen het frisse groen van de brandnetel.

Ook wij kunnen de brandnetel eten: vooral de jonge brandnetels zijn 
erg lekker in soep. Probeer het maar eens. 
Heel lekker is ook verse brandnetelthee. Hiervoor pluk je een handvol 
brandneteltopjes voor een pot thee. Je spoelt ze en doet ze in de thee-
pot. Je brengt water aan de kook, laat het enkele seconden afkoelen en 
giet het dan op de brandneteltopjes. Zet het deksel erop en laat twee 
minuten trekken, niet langer! Dan haal je de brandnetel eruit en  
geniet je met kleine teugjes van de lekkere en reinigende thee.



FICHE 5   ZINTUIG Zien
Waar?
 Kan overal op wandeling 
 waar bomen staan.

 
Wat?
	 Schors van boom bekijken en tekenen.  
 Bekijk vooraf de schors van de boom.  
 Leg je blad op een mooi stukje schors. Ga met je waskrijt over je   
 blad zodat het reliëf van de schors op je blad duidelijk wordt.  
  Je eerste natuur-kunstwerkje is klaar.

 
Materiaal:
 Papier + waskrijt.

 
Hoe? 
	De kinderen leggen het papier tegen de schors van een zelfgekozen  
 boom. Met wasco gaan ze zachtjes over het papier zodat de afdruk  
 van de schors zichtbaar wordt op het papier.  
 Daarna kunnen ze hun tekeningen vergelijken en merken dat niet   
 alle schorsen dezelfde zijn.
	



   ZINTUIG Zien
EXTRA INFO:

Vraag de kinderen om de boom goed te bekijken. 

Bekijk de top van de boom. We zien heel wat delen: 
bladeren, takken schors. 

De schors beschermt de boom.  
Niet elke schors is dezelfde, je hebt gladde, ruwe, puntige en diep 
ingekerfde schorsen. 

De boom staat stevig in de grond met zijn wortels. Zo valt hij niet 
om.  
Zo groot als de diameter van de boomkruin is, zo wijd vertakken  
sommige wortels zich onder de grond. 
Via de wortels krijgt de boom water. Zo kunnen de bladeren en 
takken groeien.



FICHE 1   ZINTUIG Horen
Waar?
 Open plekje op de wandeling

Wat?
	 Actief spel van vossen en konijnen.  
 Konijnen kunnen supergoed horen met hun lange oren. 
 Die hebben ze echt nodig want ze zijn prooidieren van de vos. 
 De kinderen (+ouders) spelen een spel waarbij ze zo stil moge- 
 lijk - ze zijn immers vossen! - konijnenjongen proberen te vangen.	

Materiaal:  Tekeningen met jonge konijntjes

Hoe? 
	De kinderen (en hun ouders) zitten in een kring. Zij zijn de vossen. 
 In het midden zit een kind/ouder gehurkt neer. Hij/zij is het konijn. 
 Hij/zij wordt geblinddoekt. En rondom, op ongeveer 0,5 à1 meter,   
 liggen zijn/haar jongen (= tekeningen) .  
 De gids/leerkracht duidt nu één na één een vos aan.  
 Die sluipt zo stil mogelijk naar het konijn en probeert een ‘konijnen- 
 jong’ te stelen. Wanneer het konijn de vos gehoord heeft, wijst het  
 in de richting van het geluid. Heeft hij dat goed gehoord, dan moet 
 de vos terug naar zijn plaats en gaat hij daar liggen (want hij is uit- 
 geschakeld).  Wie zal dit spel winnen? Het konijn of de sluipende   
 vossen en vooral... hoeveel jongen blijven er over?



   ZINTUIG Horen
EXTRA INFO:
Het gehoor van de konijnen is bijzonder goed. De dieren kunnen 
hun oorschelpen onafhankelijk van elkaar bewegen en draaien 
zodat ze in staat zijn de zachtste geluiden op te vangen.  
Hangoren zijn duidelijk in het nadeel, want het is bewezen dat zij 
slechter horen dan konijnen met rechtopstaande oren.  
Zeg tegen de kinderen dat ze een konijntje altijd rustig en lang-
zaam moeten benaderen, want konijnen die plotseling met lawaai 
geconfronteerd worden, raken danig in paniek. 

De oren van een konijn hebben nog een merkwaardige functie. 
Ze regelen de inwendige temperatuur en zorgen voor het afgeven 
van hitte. Wellicht is dit een alternatief dat de natuur heeft voor-
zien om te compenseren dat konijnen niet kunnen zweten.  
Alleen in de mond hebben ze kleine zweetklieren!

Vossen jagen alleen. Meestal ‘s nachts en in de schemering, maar 
in onverstoorde gebieden jaagt hij liever overdag.  
De vos is een opportunist; dat wil zeggen dat hij bijna alles eet. 

Soms besluipt hij heel traagjes zijn prooi en soms zit hij die prooi 
achterna in een felle sprint. Holen in de grond worden uitgegra- 
ven en fruit en bessen geplukt. Vogelnesten worden leeggehaald. 
Een ei houdt hij met de voorpoten vast, doorboort het met een 
hoektand en slobbert dan de inhoud op. Vossen eten ook egels 
en hebben een bijzondere taktiek om die stekelbeestjes te doen 
ontrollen. Daarvoor plast hij op de egel!  Waarna hij deze doodbijt. 
Soms bijt hij enkel de kop van een konijn en laat die liggen.  
Ook prooien die ze niet lekker vinden, zoals spitsmuizen of een 
wezel, laten ze liggen. Behalve als ze echt heel veel honger hebben.



FICHE 2   ZINTUIG Horen
Waar?
 In het bos of aan de poelen

 
Wat?
	We maken het een minuut stil en luisteren supergoed!

 Na de minuut stilte proberen de kinderen een aantal dingen op  
 te noemen die ze hoorden.	

 Materiaal?
 Niets speciaals behalve dan goede oren!

 
Hoe? 
	De kinderen zitten in en cirkel en luisteren een minuut zeer intensief  
 naar de geluiden om hen heen.  
 De helft van de kinderen concentreert zich op natuurgeluiden; 
 vogels, wind, blaadjes ritselen,..  
 De andere helft speurt naar geluiden die niet van de natuur zijn:   
 mensen, vliegtuig, motor,…

 Na een minuut sommen de kinderen de dingen op die ze hoorden  
 in de twee groepen.



   ZINTUIG Horen
EXTRA INFO:
 
Wie kan een geluid uit de natuur nadoen?  
Kent er iemand een geluid die een vogel maakt?  
De merel? De koekoek? De uil? De vink?...

Je hoort vast en zeker vogels. Weet je waarom vogels 
fluiten?

Niet omdat het mooi weer is of omdat ze blij zijn, maar om 
het gebied te verdedigen waar ze voedsel zoeken en een 
nest hebben.

Mannetjes zingen hun mooiste liedjes in het voorjaar om 
een vrouwtje te lokken. 

Het hele jaar door hoor je vogels roepen en fluiten.  
Misschien hoor je wel een alarmroep. Zo waarschuwen ze 
elkaar voor vreemde indringers in het bos. 

In de herfst vertrekken veel vogels naar het warme zuiden. 
Vogels die in groep willen blijven hebben een contactroep 
om mekaar niet te verliezen.



FICHE 3   ZINTUIG Horen
Waar?
 Op een open plek tussen de poelen  
 (waar veel vogels wonen)

Wat?
	De kinderen leren door (proberen) de geluiden van de bonte specht  
 na te doen wat meer over die bijzondere vogel.

Materiaal?   

  Stokken, holle boom, foto’s van spechten

Hoe? 
	We vragen de kinderen zo snel mogelijk met hun handen op de   
 boom te roffelen!  De grote bonte specht doet dat tien keer per  
 seconde. Zou hij dan geen hoofdpijn krijgen als hij zo hard en zo   
 snel met zijn snavel tegen de boom roffelt? Nee, want hij heeft   
 een fameuze schokdemper in zijn hoofd die de klappen opvangt:  
 zijn tong! 

 We vragen de kinderen nu takken als trommelstokken te zoeken en 
  vragen om verschillende ritmes te trommelen, bijvoorbeeld op een  
 holle boomstam. Kunnen ze zo het geluid van de spechten nadoen?  
 Of maken ze liever een drumstukje met die verschillende ritmes?



   ZINTUIG Horen
EXTRA INFO:
 
In ons land zijn de Zwarte specht, Groene specht en Grote bonte 
specht de meest voorkomende. In het voorjaar hakken spechten in 
bomen een nestholte uit met een gat als ingang, om hun eitjes in  
te leggen. 

Spechten roffelen ook met hun snavel op bomen, om hun territo-
rium aan te geven en om insecten en larven uit het hout te krijgen. 
De gaten zijn tussen al die kale bomen nu heel goed zichtbaar, 
soms een aantal boven elkaar, dat noemen we een spechtenflat.

De Groene specht maakt een specifiek geluid: net als lachen, dat is 
een heel herkenbare roep.

l	De grote bonte specht hakt soms nestkastjes stuk. Hij eet immers  
 regelmatig eieren of vogeljongen en probeert zich al hakkend een  
 toegang tot de voedselbron te verschaffen. Sommigen specialiseren  
 zich in het roven van huiszwaluwnesten: ze timmeren het modder- 
 nest stuk en komen zo bij de eieren of jongen.

l	In het volksgeloof wordt aangenomen dat een roepende specht  
 regen voorspelt. In de korte kiet-kiet-roep van de grote bonte specht  
 meende men immers ‘giet! giet!’ te horen.

l	Net als zanglijsters hebben grote bonte spechten een plaatsje waar  
 ze als een ‘smid’ werken: dennenappels worden vaak in eenzelfde  
 spleet in de boombast vastgeklemd om er de zaden uit te hakken.  
 Onder zo’n favoriete hakspleet (het aambeeld) kunnen zich dan vele 
 leeggegeten dennenappels opstapelen.



FICHE 4   ZINTUIG Horen
Waar?  
 Een plekje waar je veel verschillende  
 natuurlijke materialen vindt.  
 Bij poelen of een bosje bijvoorbeeld.

Wat?		
	We stimuleren de kinderen om creatief op zoek te gaan naar  
 materialen uit de natuur die geluid maken.	

Materiaal:    
 Dingen die de kinderen zelf vinden in de natuur

Hoe? 
 De kinderen maken een zelfverzonnen muziekinstrument. 
 Je kunt de kinderen op gang helpen met de volgende ideeën,  
 maar ze bedenken zelf vast nog iets veel originelers:

	l	Trommelen: Met stokjes (takjes) kun je trommelen. 
  Kun je een holle boomstam vinden om op te trommelen?  
  Hoe klinkt het trommelen op verschillende voorwerpen?  
  Ken je een vogel die trommelt (specht)?

	l	Fluiten: Je kunt fluiten door op een grasspriet, eikeldopje, tussen  
  je twee duimen te blazen. Welke dieren fluiten (vogels)?

	  (vervolg op versozijde)



vervolg recto

l	Harp of gitaar: Met touwtjes als snaren gespannen aan een  
 gebogen of gevorkte tak.     

l	Rammelaar: Zoek harde dingen die kunnen rammelen 
 zoals steentjes, eikels en kastanjes.  
 Doe ze in een doosje en rammelen maar.  
 Wist je dat een mannetjes konijn ook rammelaar heet?

l	Ratel: Ratel met een stokje langs een dennenkegel of langs  
 de spijlen van een hek .  
 Welk dier ratelt? (ratelslang)

l	Ritsel: Maak iets wat ritselt, rijg bijvoorbeeld droge herfst- 
 bladeren aan een draad en ritsel door er met je vingers langs  
 te gaan.  
 Ken je een dier dat ritselt door de bladeren (muis)? 

l	Kets: Sla met 2 stenen tegen elkaar.

l	Plons: Laat een steen allen in een plas, sloot of vijver.  
 Welke dieren plonzen het water in (kikkers)? 



FICHE 5   ZINTUIG Horen
Waar?  
 Open plek op de wandeling.

Wat?		
	We spelen met de kinderen het spel van RATTEN EN RAVEN.  
 Ze leren spelenderwijs dat ze goed moet luisteren en komen meer   
 te weten over koning Knot.	

Materiaal:    
 Niets. Enkel de inspiratie van de verteller/begeleider

Hoe? 
 De gids/juf verdeelt de kinderen/ouders in twee groepen.  
 Dat zijn de ratten en de raven die zich in twee rijen opstellen voor 
 de begeleider. de ratten en de raven staan ruggelings naar mekaa 
 gekeerd. Tussen hen is er 1 à 2 meter afstand. 

 De begeleider vertelt dan een (leuk!) verhaaltje met veel ‘ratten’ en  
 ‘raven’ in (zie verder).  Wanneer de ‘RRRatten’ worden genoemd in 
 het verhaaltje moeten de ratten weglopen en mogen de raven hen  
 tikken, en omgekeerd. Wie getikt wordt, verandert in een rat of  
 een raaf naargelang welke ploeg moest tikken.  
 Maak het verhaaltje en zo ook het spelletje spannender door af en 
 toe ook woorden als bv. ‘RRRadio’ of ‘RRRamen’ te gebruiken.   
 (vervolg op versozijde)



vervolg recto

Voorbeeld van een verhaal: Koning Knot lost het weer eens op!

Op een rustig plekje in de Palitsevallei - ja, misschien hier wel 
ergens! - zit Koning Knot te genieten van het zonnetje.   
Plots schrikt hij op van luide stemmen en lawaai en hij vraagt 
zich af... is dat soms een RRRadio?... 
Ha nee, toch niet. Het is de RRRRattenfamilie van het bosje hier 
wat verder. Maar waarom maken die zoveel lawaai? Da’s toch 
even een RRRaadsel voor Koning Knots. Het lijkt wel een bende 
kwebbelende RRRaven!

De RRRatten komen tot bij Koning Knot en klagen over het feit 
dat, als zij met dat goede weer hun RRRamen openzetten, de 
RRRaven zomaar komen binnenvliegen wat hun jongen keer op 
keer doet schrikken. 

Ja, ze lijken wel RRRazend die boze RRRatten. Maar gelukkig 
beschikt koning Knot over veel geduld en evenveel RRRatio... 
Hij vraagt hun eerst en vooral niet te veel door elkaar te  
RRRatelen... en elk om beurt hun verhaal te doen. 

Dan haalt hij er ook de RRRaven bij. Die kunnen wel RRRaden 
wat er aan de hand is…  Nu goed, iedereen doet zijn zegje en 
aan het eind worden er goede afspraken gemaakt: de RRRaven 
zullen niet meer binnenvliegen bij de RRRatten.

En om die overeenkomst te vieren zal Koning Knot heel binnen-
kort een groot zomerfeest geven waarop iedereen is uitgeno-
digd, ook u en ik... samen met alle RRRatten en alle RRRaven!...



FICHE 6   ZINTUIG Horen
Waar?  
 Open plek op de wandeling.

Wat?		
	Goed leren luisteren en situeren van geluid	

Materiaal:    
 Papieren (kartonnen) cd’s en potloodjes

Hoe? 
 Iedere persoon krijgt van de begeleider een “CD-tje” en een potlood.  
 De deelnemers gaan ergens afzonderlijk zitten en maken het stil. 

 Gedurende een minuut of twee kan ieder op de CD met potlood   
 tekenen of schrijven welke geluiden hij hoort.  
 Komt dat geluid van ver, dan teken of schrijf je dit aan de buiten 
 rand van de CD. Is het geluid vlakbij, dan teken je dit tegen het  
 midden aan.  
 Houd ook rekening met de richting van waaruit het geluid kwam.

 Verzamel in een kring. “Speel nu de verschillende CD’s weer af”  
 en vergelijk wie wat gehoord heeft... waren er veel storende  
 geluiden bij?  Zo ja, waren dat natuurgeluiden of van een andere   
 soort?...  Bespreek het samen en becommentarieer.   





FICHE 1   ZINTUIG Ruiken

Waar?
 Kan overal op de wandeling 

Wat?
	We vragen de kinderen om eens goed te ruiken.  
 Boslucht opsnuiven: takjes, blaadjes, kruiden, bloemen….. 

Materiaal:
	Blinddoeken 

Hoe? 
	 Iedereen verzamelt wat natuurmateriaal: zo weinig mogelijk  
 plukken.  
 Per twee ruiken ze geblinddoekt aan het materiaal.  
 Iedereen probeert te raden wat het is.



   ZINTUIG Ruiken
EXTRA INFO:

Ook in de winter kan je de geur van het bos opsnuiven.  
Per seizoen zal de geur ook anders zijn. Waarom?

In het bos is geur heel belangrijk: vb bij bestuivers bloemen 
of paring bij vlinders zoogdieren trekken zo een lijn rond 
hun gebied (= territorium) afbakenen. 

Plassen tegen bomen en struiken om zo een grens te 
trekken met de boodschap: opgepast, je betreedt mijn 
territorium.



FICHE 2  ZINTUIG Ruiken

Waar?
 Aan poelen waar ze kunnen zitten 
 of waar veel bloemen staan.

 
Wat?
	 Eigen parfum maken.	

 
Materiaal:
	Per groepje een beker/ wat munt rozenblaadjes, vlierbloesems...

 
Hoe? 
	Mengen water met kruid/ bloemen .  
 Verkiezing van meest lekker ruikende parfum.



   ZINTUIG Ruiken
EXTRA INFO:

Sommige dingen in de natuur ruiken ongelooflijk lekker.  
Er worden heel wat parfums gemaakt met natuurlijke  
producten zoals bloemen…..

Ook in andere schoonheidsproducten gebruikt men geuren 
uit de natuur: vb. douche met de geur van lavendel, rozen…



FICHE 3  ZINTUIG Ruiken
 
Waar?
 Waar veel bomen staan.

 
Wat?
	 Een spoor kunnen volgen door te ruiken.	

 
Materiaal:
	Look of ajuin.

 
Hoe? 
	De begeleider stippelt een kort parcours uit 
 door op schors van bomen met een ajuin of look te schuren.

 Daarna moeten ze via ruiken het spoor terug vinden.



   ZINTUIG Ruiken
EXTRA INFO:

Enkele planten lokken specifiek meer nachtvlinders aan. 
Wilde kamperfoelie bijvoorbeeld, die ‘s avonds sterk begint 
te geuren.

Ook een hond volgt al snel een geur. Vandaar ook dat zij 
worden ingezet om het spoor van de dieren te ruiken en zo 
de jagers naar het dier te brengen dat ze willen schieten.

Of politiehonden die ingeschakeld worden voor de geur van 
drugs, of de geur van mensen die bedolven zijn tijdens een 
lawine of een aardbeving…



FICHE 4  ZINTUIG Ruiken
Waar?
 Kan overal op de wandeling.

 
Wat?
	Geuren waarnemen en daarna opnieuw herkennen.	

 
Materiaal:
	Materiaal uit de natuur en blinddoeken.

 
Hoe? 
	De ouder of begeleider zoekt enkele ‘geurende elementen’ uit de   
 natuur: mos, aarde, takje, een plantje… 

 De kinderen zijn geblinddoekt.  
 Nadat ze goed geroken hebben, moeten de kinderen de geuren   
 kunnen terugvinden. Hiervoor leg je de ‘geurende elementen’ in  
 een kring en de kinderen gaan ruikend op zoek.  
 De afstand wordt goed afgebakend.



   ZINTUIG Ruiken
EXTRA INFO:

Door je neus kan je zowel lekkere als vieze geuren ruiken.  
Maar wat ruikt lekker? En wat ruikt dan weer vies? 

Haal eens diep adem en snuif de frisse bosgeur op.  
Aangename geuren zijn prettig. Maar van stank word je niet 
echt vrolijk. 

In het bos zijn er ook ‘stinkerds’ zoals de stinkzwam. Je ruikt 
hem vaak eerder dan je hem ziet, hij ruikt naar een dood dier.  
Zo lokt hij vliegen die houden van stinkgeurtjes. Ze landen op 
de slijmerige hoed die vol hangt met sporen. Ze eten van die 
smurrie en vliegen later weg met hun poten vol kleverige 
sporen.

Vergeleken met sommige dieren uit het bos hebben wij maar 
een speelgoedneusje. 

Veel dieren ‘kijken’ met hun neus. Daarom snuffelen ze voort-
durend. Denk maar aan je hond, een konijn. Dieren gebruiken 
hun neus om dingen te herkennen (voedsel, prooi, vijanden, 
soortgenoten,...)

Dieren kunnen zelf ook geuren maken. Het lieveheersbeestje 
bijvoorbeeeld perst een stinkend geel druppeltje uit zijn lijf 
om een vijand te verjagen. En de vos laat dan weer geur-
sporen achter om zijn woongebied af te bakenen.



FICHE 1   ZINTUIG Voelen
Waar?
 Om het even waar op de wandeling

Wat?
	De kinderen voelen geblinddoekt aan 6 verschillende stoffen/plant-  
 materiaal /natuurlijk materiaal. De 6 soorten uit de natuur vormen  
 een voedselketen of leefgemeenschap. De kinderen raden wat de 
 6 met elkaar te maken hebben. 

Materiaal:
	l	Voelzakje/eierdoosje, waarin een stukje bont (wat staat voor een   
  vos of ander roofdier uit het bos) en een veertje (dat is dan een 
  zang- of roofvogel uit het bos). Het overige materiaal (zie hieronder)   
  wordt door de begeleider aangevuld in de vrije plaatsjes van het   
  eierdoosje.
	l	Materiaal uit het bos: aarde, blad, schors, mos, takje, bloem...
	l	Blinddoeken

Hoe? 
	De kinderen doen een blinddoek aan. Ze voelen dan in de doosjes   
 aan de verzamelde soorten uit de natuur. De kinderen raden wat ze  
 voelen en bijkomend hoe alle dingen met elkaar in verbinding staan.  
 En misschien kennen ze wel de naam van deze verbindingen:  
 voedselketen, voedselweb.



   ZINTUIG Voelen
EXTRA INFO:

Eten en gegeten worden. 

Op een eikenblad zit een rups. Hij knabbelt rustig aan de rand van 
het eikenblad. Een jonge koolmees, pas uit het nest, klampt zich 
vast aan de uiteinden van de twijgjes en doet zich te goed aan de 
rups. In minder dan geen tijd flitst een sperwer langs de eik en 
graait met zijn krachtige klauwen de pimpelmees mee.

We kunnen zeggen dat ze in relatie staan met elkaar. Deze relatie 
wordt een voedselrelatie genoemd: waarbij het ene als voedsel 
dient voor het andere. Zo kunnen we een voedselketen opstellen: 
het ene eet het andere op maar wordt zelf ook opgegeten door het 
volgende. Soms kunnen voedselketens mekaar kruisen en krijg je 
een voedselweb, zoals een web van een spin.

 
Een voorbeeld:
l	eikenblad = voedsel voor konijn = voedsel voor vos
l	eikenblad = voedsel voor pissebed = voedsel voor muis = voedsel  
 voor vos
l	eikenblad = voedsel voor regenworm = voedsel voor merel =  
 voedsel voor sperwer
l	eikenblad = voedsel voor bladluis = voedsel voor lieveheers 
 beestje = voedsel voor koolmees = voedsel voor sperwer



FICHE 2   ZINTUIG Voelen
Waar?
 Kan overal op de wandeling

Wat?
	 Kinderen kiezen een voorwerp ( vb. takje, bloem, mos ….) uit de   
 natuur uit en stoppen het goed weg. Ze worden gestimuleerd 
 om goed te zoeken en iets echt speciaals te vinden.  
 Aan de hand van een spel raden de kinderen wat iedereen heeft   
 gevonden. De kinderen proberen iets te vertellen over het voorwerp  
 zonder de naam te noemen. De anderen raden wat ze vast hebben.

Materiaal:
 Zelf gevonden materiaal uit het bos.

Hoe? 
	De kinderen gaan in het bos of op de wandeling op zoek naar een   
 speciaal voorwerp uit de natuur. Dan gaan ze in een kring zitten en  
 geven hun voorwerpen door achter de rug in wijzerzin.  
 Wanneer de juf of begeleider stop zegt, stoppen de kinderen met   
 doorgeven.  
 De juf/ begeleider, duidt een kind aan en zij of hij vertelt over het 
 voorwerp dat het kind in de handen heeft.  
 Iedereen mag dan raden wat welk voorwerp het zou kunnen zijn.





FICHE 3   ZINTUIG Voelen
Waar?
 Ergens waar verschillende soorten  
 bomen staan.

Wat?
	 Bomen voelen. De kinderen/ouders vormen duo’s en gaan op zoek 
 naar mooie boom. De kinderen ruiken, kijken en voelen heel goed   
 aan de boom, aan zijn schors, zijn bladeren en takken... 
 Achteraf proberen de kinderen geblinddoekt die boom terug te   
 vinden.

Materiaal:
 Blinddoeken.

Hoe? 
	De kinderen/ ouders vormen duo’s. De duo’s kiezen samen een 
 boom uit. Ze bekijken de boom goed, voelen er aan en proberen  
 de boom goed in hun geheugen te prenten. Nu wordt 1 van de twee  
 geblinddoekt. De andere begeleidt de geblinddoekte naar enkele   
 bomen. Eén ervan is de boom die ze samen hebben uitgezocht.  
 Lukt het de geblinddoekte om de eigen boom terug te vinden?



   ZINTUIG Voelen
EXTRA INFO:

Bomen zijn eigenlijk grote planten.  
Een boom heeft wortels, een stam, takken, twijgen, bladeren en vruchten. 
De wortels zorgen ervoor dat de een boom stevig in de grond vast zit.  
De grotere wortels bestaan net als de stam uit hout. De kleinere wortels, 
waarvan sommige zo dun zijn als een haar, zuigen water uit de bodem op. 
Daarin zitten de voedingsstoffen die de boom nodig heeft om in leven te  
blijven. Dat water gaat doorheen de wortels, de stam en de takken tot hoog 
in de bladeren. 

De stam van een boom heeft aan de buitenkant schors die de boom moet 
beschermen tegen aanvallen van buitenaf.  
Insecten en andere diertjes proberen bijvoorbeeld in de stam te geraken en 
de schors moet dit zo goed mogelijk tegenhouden.  
Ook tegen grotere dieren, zoals konijnen of herten, is de schors vaak een 
eerste bescherming. Mannelijke herten schuren graag met hun gewei tegen 
een stam (zo’n gewei kan jeuken, weet je) en zonder schors zou de boom 
hierdoor ernstige schade kunnen oplopen.

Doordat de boom dikker wordt, moet ook de schors meegroeien, wat 
eigenlijk aan de binnenzijde van de schors gebeurt. De buitenkant groeit 
echter niet meer, en hierdoor kan de buitenkant van de schors bij sommige 
bomen duidelijk splijten en scheuren. Dat gebeurt bij iedere boom op een 
verschillende manier.

Daardoor ziet de schors van bomensoorten er verschillend uit en kan je ze 
ook in de winter - als ze kaal zijn - herkennen, enkel aan hun schors.  
Denk maar aan de plataan met zijn typische vlakken. Ook een beuk, een eik 
of een kerselaar kan je heel vlot aan hun stam herkennen.



FICHE 4   ZINTUIG Voelen

Waar?
 Blote voeten pad: tussen de twee poelen  
 aangelegd. (Indien nog niet aangelegd,  
 kan je ter plaatse de schoen wel even uitdoen)

 
Wat?
	Iedereen loopt blootvoets (“berrevoesj”) het blotevoeten pad.  
 Wie durft geblinddoekt?



   ZINTUIG Voelen
EXTRA INFO:

Liedekerke werd vroeger ook schamper “Stad Berrevoesj”  
genoemd.

Die scheldnaam verwijst naar de tijd dat de Liedekerkenaren zo arm 
waren dat ze zich zelfs geen schoenen konden veroorloven.  
De kleine boeren konden amper overleven, de vrouwen probeerden 
thuis met kantklossen een aalmoes bij te verdienen.  
De naam werd in de omliggende dorpen gangbaar in het midden 
van de 19de eeuw. Zelfs tot vijftig jaar geleden keek in Liedekerke 
niemand vreemd op van mensen die blootsvoets over straat liepen.  
In Denderleeuw en Teralfene zongen ze dan ook liedjes om te spot-
ten met het arme Liedekerke.



FICHE 5   ZINTUIG Voelen
Waar?  Open plek op de wandeling

Wat?
	Voel-spel: Kinderen ontdekken spelenderwijs 
  hoe dieren voelen.  
 Er liggen 4 afbeeldingen van dieren verspreid in een grote boog.   
 De begeleider leest een zin voor over hoe een dier voelt.  
 De kinderen lopen naar de afbeelding van het dier waarover ze   
 denken dat de zin gaat.

Materiaal?
	Zinnen over dieren 
 Afbeeldingen van 4 dieren: de kikker, de kat, de egel, de hazelworm

Hoe?  	De begeleider leest de volgende zinnen voor:

	l	Ik heb lange tastharen aan mijn neusje. Dat is vooral omdat ik in   
  het donker actief ben en dan mijn ogen niet ten volle kan gebrui- 
  ken. De tastharen heb ik dan nodig omdat ze me veel informatie 
  doorgeven. Ze zijn super gevoelig!
	l	Ik heb een kale dunne huid. Er zitten geen haren of veren op.   
  Krijg ik het dan niet koud in het water? Nee hoor, als het water   
  koud is word ik zelf ook gewoon kouder. Daar heb ik helemaal   
  geen last van.



   ZINTUIG Voelen

	l	Ik ben gek op allerlei insecten. Soms kom je me tegen in je tuin.  
  Je kan me herkennen aan mijn typische soort blaasgeluid  
  ’s avonds laat. Als er gevaar dreigt rol ik me op, dan ben ik een  
  stekelig bolletje.
	l	Ik ben een lange dun dier zonder poten, oogleden of oren.  
  Ik ben GEEN slang, hoewel ik er wel erg op lijk! Ik ben een soort  
  hagedis en dus ook een reptiel zoals de slangen, schildpadden  
  en kameleons! Ik kan mezelf niet warm houden: ik heb er de  
  zon voor nodig. Ik eet graag slakken en regenwormen.  
  Als ik in gevaar ben, kan ik mijn staart afwerpen.

De kinderen lopen naar de foto van het dier waarvan ze denken dat 
dat dier de zin zegt…

Zo leren ze wat meer over de manier waarop dieren voelen en niet 
alleen met hun huid…



(bruine) kikker

pad



schaatsrijder waterspin

bootsmannetje

libel



groene specht

bonte specht


