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Leerdoel:  

• De leerlingen kunnen zich op een aangepaste manier bewegen in de 

natuur 

• De leerlingen kunnen zich inleven en een verhaal uitbeelden. 

Samenvatting:  

De zon wekt de zaden uit hun diepe winterslaap en laat ze uitgroeien tot de meest 

prachtige bloemen en bomen. Lees dit korte verhaal voor, en laat de leerlingen 

uitbeelden wat ze horen.  

Uitgewerkte activiteit: 

 

Werkvorm:  verhaal, inleving, uitbeelden 

Inkleding: De leerlingen leven zich in een ontluikende bloem of kiemende boom in. 

Materiaal en voorbereiding: / 

Verloop activiteit:  

De spelers liggen op de grond. Ze zijn de zaden van planten, bloemen of bomen. De 

spelbegeleider vertelt een verhaal over hoe het zaad ontkiemt, die ontwikkelt en 

uitgroeit tot een rijzige plant of een grote boom. 

De spelers beelden dit verhaal uit zonder spraak. Ze gebruiken alleen hun handen, 

mimiek en lichaamstaal. Benieuwd welke natuurfenomenen zich ontwikkelen? 

“Maak je zo klein als een zaadje. De hele winter lang slaap je al onder een deken 

van grond en bladeren. Nu maakt de voorjaarszon je wakker. Wat krijg je het warm 

onder die dikke laag van grond en bladeren! Je zoekt een uitweg. Je wil graag weg 

                                                 
1 Dit spel komt uit het boek ‘Buitenbenen, handboek voor natuurvriendelijk spelen’, een 

uitgave van Inverde vzw. 
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uit die warme grond. Je groeit en groeit tot je eindelijk de zon ziet. Wat voelen de 

zonnestralen heerlijk op je stengel en blaadjes! Je groeit nog verder en wordt groter 

en groter. Je vormt ook zijarmen om nog meer van de zon te kunnen genieten. Na 

een tijdje komen er ook knoppen aan je zijarmen (vuisten). Langzaam komen de 

knoppen uit en verschijnen er kleine bladeren (open je vuisten). De blaadjes worden 

groter. De wind speelt met je bladeren. Wat kriebelt dat! Soms blaast de wind zacht, 

maar soms ook erg hard. Het stormt. Je stengel en zijarmen buigen voorover, naar 

achteren en naar opzij. Gelukkig gaat de storm snel over en kunnen je bladeren 

weer stil hangen…” 

 

Verwijzing naar werkblaadje: /  

Bronnen: 

Dit spel komt uit het boek ‘Buitenbenen, handboek voor natuurvriendelijk spelen’, 

een uitgave van Inverde vzw. 

 

Gelinkte activiteiten en leerdoelen:  

� Bloeiende bloemen (2de graad, levende natuur) 

 


