Thema “Grond”
Doel:
Het doel van deze activiteiten is om kinderen bewust te maken van de natuur en ook dat we ons eten
daaruit halen. Kinderen kunnen leren hun eigen groente te kweken en moeten er ook voor zorgen.
Begeleider:
De begeleider stelt bij deze activiteiten veel vragen en helpt de kinderen bij het ontdekken.
Aantal kinderen:
6-8 kinderen
Activiteiten:
Ik leg allerlei groenten voor de groentesoep op tafel. Wat zijn het nu? Wie heeft het wel eens gegeten?
Wanneer dan? Wie kan er een gerecht bedenken waar het in zit. Hoe komt die groente er nou? Hangt het
aan een boom? Hoe komen wij aan de groente? Denk aan supermarkt of markt of zelf verbouwen. Hoe
denk je dat dat gaat? Wat moet je daarvoor doen? Wat heb je nodig zodat planten gaan groeien? Etc. Ik
heb kweekbakjes meegenomen met wat zaadjes. Kunnen jullie ervoor zorgen dat er hier een plantje uit
komt? Wat kun je dan allemaal doen? We laten de bakjes hier en dan kunnen jullie
zorgen dat er een plantje uit komt.
De kinderen mogen helpen met de groenten snijden. We begeleiden hier bij omdat
het toch wel gevaarlijk kan zijn. Ook laten we de kleinere kinderen bijvoorbeeld de
stukjes groente tellen, zodat ze toch ook bezig zijn. Ze mogen ook vast bekertjes
water vullen en omkiepen in een grote pan. Dit mogen ze alvast met een soeplepel
roeren. Wanneer alles gesneden is mogen kinderen om de beurt groente in de pan
doen. Andere kinderen roeren in de pan.

We hadden het al over groente verbouwen. Wat nu als er veel vogels zijn en die lusten ook wel een
lekkere tomaat of iets dergelijks. Dan eten die alles op en hebben wij geen groente meer. Wat nu?! Hoe
kunnen we dat oplossen. We hebben een gesprek tot de kinderen tot een vogelverschrikker komen.
Wat is een vogelverschrikker? Hoe ziet ie eruit? We laten een plaatje van een vogelverschrikker zien. Die
gaan we nu maken. Er liggen hier allerlei leuke dingen op tafel die je kunt gebruiken. Je mag zelf weten
wat je gebruikt, als het niet lukt kunnen wij je altijd helpen.
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