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Uitleg van het kabouterpad
Dit kabouterpad is gemaakt voor een herfstwandeling door het bos.
De wandeling kan met kleine groepjes of de hele klas tegelijk gelopen
worden.
De wandeling kan in elk willekeurig bos of park gehouden worden, liefst
natuurlijk wel een bos waarin veel blaadjes en herfstvruchten te vinden zijn.
Voorbereiding
* Bekijk de kabouterkaarten en kies geschikte opdrachten voor de wandeling.
* Print de kabouterkaarten, liefst in kleur. Knip ze uit en lamineer ze.
* Prik de kaarten aan bomen in het bos, langs de route die je gaat
wandelen.
* Regel hulpouders of stagiair(e)s.
* Zet tasjes klaar om wat herfstspullen in te verzamelen.
* Zorg voor een spiegeltje om de paddenstoelen mee te bekijken.
* Neem eventueel wat lekkers mee voor een picknick in het bos.
De wandeling
De kinderen lopen door het bos.
Ze zien kaarten met Kabouter Klauter aan de bomen hangen.
Bij elke kaart voeren de kinderen een opdracht uit.
Onderweg kun je even pauze houden.
Afsluiting
Terug in de klas bespreek je met de kinderen
wat ze gedaan en gezien hebben.
Hebben ze ook wat gevonden in het bos?
Leg de gevonden spullen op de herfsttafel.
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Hallo kinderen!
Ik ben kabouter Klauter.
Ik woon hier in het bos.
Ik wil jullie graag mijn bos laten zien.
Gaan jullie mee op pad?
Wandel rustig door het bos en let goed op!
Als je mij ziet, vertel ik jullie wat over het bos.
Veel plezier!
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Onder hele hoge bomen
Het is wel stil in het bos, vinden jullie niet?
Ik zou het gezellig vinden als jullie een liedje voor me zingen.
Onder hele hoge bomen,
in een groot kabouterbos.
Staat een heel klein aardig huisje,
zo maar midden op het mos.
Ik zou er graag in willen wonen,
maar ik ben toch veel te groot.
Het is gemaakt voor de kabouters,
met hun muts en jasje rood.
Als het avond is geworden,
is dat helemaal niet raar.
Want dan zitten de kabouters,
heel gezellig bij elkaar.
Want ze zitten op een stoeltje,
met een kaarsje in de hand.
En dan zie je duizend lichtjes,
in kaboutersprookjesland.

De boom
Wat staan er veel bomen in het bos!
Dikke bomen en dunne bomen.
Kies een boom uit.
Passen je handen er omheen
Passen je armen er omheen?
Of moet je er met 2 of 3 kinderen omheen gaan staan?
Zie je een boom die dikker/dunner is dan deze boom?
*
Voel eens aan de boom. Hoe voelt dat?
Kun je bij een blaadje? Hoe ruikt het blaadje?
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‘k Heb een eikel in m’n hand
Hebben jullie al een eikel gevonden?
Maak een kring.
1 Kind mag in het midden staan, met de ogen dicht.
Zing het liedje (melodie: ‘k Heb een euro in m’n hand)
en geef de eikel door.
‘k Zie een eikel in het mos
die gaat reizen door het bos
is hij hier, is hij daar?
Als je ‘m ziet dan zeg je ’t maar!

Takken
Kunnen jullie wat takken voor me zoeken,
dan kan ik vanavond een kampvuurtje maken.
Lekker warm!
Zoek een korte tak en een lange tak.
Wie vindt de langste tak?
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Verspringen
In het bos kom ik soms een sloot tegen.
Daar moet ik dan overheen springen.
Dat is wel lastig, want ik ben niet zo groot.
Kunnen jullie goed slootje springen?
Oefen maar eens!
We doen net alsof hier een sloot is
en springen er overheen.
1, 2 .....!

De spin wiedewin
Ieie, spinnen. Ik ben wel een beetje bang van spinnen,
maar jullie toch zeker niet?
Zoek een spinnenweb. Bekijk het web.
Is de spin thuis?
Zing dan een liedje voor de spin.
De spin wiedewin
De spin wiedewin,
die weeft een web,
die weeft een web.
De spin wiedewin,
de spin wiedewin,
die vangt daar
mugjes en vliegjes in.
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Herfstkleuren
Mijn lievelingskleur is rood.
Kun je dat zien?
Ik heb een rode muts op en ik woon in een rode paddenstoel.
Welke kleuren zien jullie in het bos?
*
Verzamel 3 blaadjes
die elk een andere kleur hebben.

Herfstvruchten
Als ik een dagje vrij ben ga ik in het bos op zoek.
Ik verzamel eikels, kastanjes en nog veel meer.
Daar maak ik lekkere soep van!
Kunnen jullie wat herfstvruchten
voor me zoeken?
Hoeveel kun je er vinden?
Hoe heet dat wat je vindt?
Stop ze maar in de tas.
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Onder de boomstam
Zoek een omgevallen boomstam.
Til hem op.
Wat zie je onder de boomstam?
*
Zie je nog meer kleine beestjes
in het bos?

Bomentikkertje
Ik speel graag bomentikkertje.
Dat gaat zo:
1 Kind is de tikker.
De andere kinderen staan bij een boom.
Als je de boom aanraakt ben je vrij.
Kun je van plaats wisselen met een ander kind?
Zorg ervoor dat je niet getikt wordt!
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Bladeren van de boom
Oei, wat veel blaadjes!
Waar komen ze vandaan?
Raap een blaadje op en zoek de boom
waar het blaadje vanaf gevallen is.
Zie je nog meer blaadjes van die boom?
Zie je nog andere blaadjes?

Hout
Aan een boom zit veel hout.
In mijn kabouterhuisje staan ook veel dingen van hout.
Ken jij iets wat van hout gemaakt is?
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Geluiden in het bos
Kabouters sluipen door het bos en
luisteren goed naar de bosgeluiden.
Kunnen jullie ook heel stil zijn?
Wat hoor je in het bos?

Paddenstoelen
Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen,
zat kabouter spillebeen
heen en weer te wippen
krak zei toen de paddenstoel
met een diepe zucht
allebei de beentjes
hoepla in de lucht!

Kijk eens om je heen.
Zien jullie mijn kabouterhuisje (een paddenstoel) staan?
Pak een spiegeltje
en bekijk de onderkant van de paddenstoel eens.
Zie je hier geen paddenstoel? Wandel dan een stukje verder.
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