
 

 ACTIVITEIT 
GROEPSVORM  
EN OPSTELLING 

DOEL BENODIGDHEDEN VARIATIE (IN NIVEAU) 
DENKSTIMULERENDE 

VRAGEN 

1 Groepjes verzamelen: Meisjes en jongens 
bij elkaar. Iedereen met dezelfde kleur 
kleren. Iedereen die en kat heeft. 
Iedereen met een broertje. 

In een kring en door 
elkaar. 

Opwarmen en 
introductie van het 
thema. 

 Herfstkleuren, kleur ogen, 
andere dieren. 

Hoe heet je broer? Is rood 
jouw lievelingskleur? Hoe heet 
je hond? 

2 Meespelen. 
Ik liep laatst in het bos en weetje wat ik 
zag? –bladeren verzamelen op een hoop, 
kastanjes pakken 
Liedje herfst, herfst wat heb je te koop? 
En kijk daar, ook paddelstoelen! Intro 
kabouters, liedje op een grote 
paddenstoel. 

Kring en door elkaar Ervaren van de herfst 
en wat je in het bos 
kunt vinden om te 
verzamelen. 

Kaboutertje Dan gaat het waaien, regenen, 
zingen “het regent, het regent 

Hoe zien de blaadjes er uit? 
Welke kleuren hebben ze? Hoe 
ziet het er uit als het heel hard 
waait? 

3 Geleide fantasie 
De kinderen worden de kabouters. Oh 
nee, er komt iemand aan, we moeten heel 
still blijven staan. Niet bewegen! (tableau 
vivant) 
 
Samen spelen als kabouters, de kabouters 
hebben honger gekregen, oei oei, wrijf 
maar over je buitk. Kijk daar eens? 
Allemaal lekkere kastanjes, mmmm wat 
een lekker hapje. Dan samen sporten, 
springen, draaien op een been, hout 
hakken etc. 
Thee drinken, moe geworden. 
Alle kaboutertjes gaan lekker slapen, ik 
heb allemaal dekentjes meegenomen  

Vrij door het 
speellokaal 

Ervarings-gericht leren Kleine vilten lapjes van 4 bij 4 cm 
(of andere lapjes) 

Liedje slaap kaboutertje slaap 
zingen 

Waarom zijn de dekentjes zo 
klein? 

Thema: 
- Verzamelen - 

> De plaat van Lisa Congdon    
> foto’s van de les 
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(hele kleine dekentjes uit het pakhuis 
halen, zo, die leg ik over jullie heen 

     

4 
 

Nu ga ik een verhaal voorlezen Liggend en zittend op 
de grond 

Ontspanning en 
afsluiting door 
voorlezen over het 
thema 

Verhaal Zullen we nog een keer zingen 
op een grote paddenstoel? Zelf 
een verhaal vertellen (kan 
interactief) over 
kabouters/konijnen o.i.d. die op 
reis gingen door het bos naar 
het strand, onderweg zien ze 
allerlei verzamelingen van 
dieren en dingen. Lied “de 
wielen van de bus’ 

Hoe heet je broer? Is rood 
jouw lievelingskleur? Hoe heet 
je hond? 

Gemaakt door: Aaf Dotinga. 

Thema: 
- Verzamelen - 

> De plaat van Lisa Congdon    
> foto’s van de les 
 


