De natuurkrant
Een speciale kranteneditie: gevuld met natuurlijke materialen
Maak je eigen voorpagina van de krant! Dit gaan we niet doen op de computer maar
we maken een hele speciale krantenpagina. Namelijk van natuurlijke materialen!
Wat zien we in de natuur waar we iets over kunnen vertellen?
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: n.v.t

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep

: 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief, Natuur

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Wat heb je nodig?
• dik papier
• stiften of potloden

• lijm of plakband
• natuurlijke materialen
• schaar

Hoe maak je de eigen kranteneditie?
Deel 1: Een (bos)wandeling maken!
Maak een boswandeling met de kinderen. Onderweg kom je van alles tegen, misschien zie je wel iets moois in het
gras staan. Zien de kinderen ook iets wat ze mee kunnen nemen voor hun eigen krantenpagina? Het is de
bedoeling dat ze straks een eigen krantenpagina gaan maken met daarin allerlei informatie over wat ze gezien of
misschien wel gevoeld hebben.
Zo kun je van alles verzamelen tijdens de wandeling: een bloemetje die lekker ruikt of wat aarde omdat het zo
grappig voelt!
Deel 2: De krantenpagina kan worden gemaakt
Aan het eind van de wandeling maakt iedereen zijn eigen 'verslag'. Zorg dat iedereen zijn eigen papier hiervoor
krijgt. De kinderen mogen nu een mooie pagina maken met alles wat ze onderweg tegen zijn gekomen.
Zo vertelt iedereen op zijn eigen creatieve manier zijn verhaal. Plak bijvoorbeeld een bloemetje op wat je zag
liggen en vertel waarom je die zo mooi vind of lijm er wat aarde op omdat je daar iets leuks over weet.
Iedereen mag natuurlijk zelf weten hoe zijn of haar krant eruit komt te zien. Willen jullie bijvoorbeeld allemaal feitjes
op de pagina? Of willen jullie een soort ervaringskrant maken waarbij iedereen kan voelen aan allerlei natuurlijke
materialen die je gevonden hebt tijdens de wandeling?
Doe alsof je een krantenpagina maakt en maak het zo leuk mogelijk voor de lezers!
Op de foto's zijn een aantal voorbeelden gegeven van kranten of posters met andere thema's. Laat je inspireren
en maak zo je eigen versie van het nieuws!

