Lente zonnevanger
Verzamel verschillende natuurlijke materialen en maak er een zonnevanger
van
Zoek samen naar verschillende natuurlijke materialen. Knutsel een leuke lente
zonnevanger en hang de zonnevanger voor het raam. Dat ziet er mooi uit!
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkeling

:

Doelgroep

: Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

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

• Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen,
Sorteren en ordenen
• Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Wereldoriëntatie
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

verschillende natuurlijke materialen
zelfklevend plakfolie (doorzichtig)
perforator
takken
draad

• een tas voor de natuurlijke materialen
• visdraad
• evt. ijslollystokjes

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert tijdens deze activiteit de sensomotorische ontwikkeling. Het kind voelt buiten allerlei verschillende
natuurlijke materialen en maakt een keuze in de materialen dat het gaat gebruiken. Met de fijne motoriek pakt het
kind de materialen op. Bespreek samen wat jullie gevonden hebben in de natuur. Dit stimuleert zowel de
wereldoriëntatie als de mondelinge taalontwikkeling. Sorteer de verschillende materialen bijv. op kleur (cognitieve
ontwikkeling). Laat het kind vooral zelf keuzes maken hoe de zonnevanger eruit komt te zien. Zo stimuleer je de
beeldende expressie.

Voorbereiding
Zoek van te voren een geschikte plek uit waar je straks natuurlijke materialen met de kinderen kunt gaan zoeken.
Denk hierbij aan een park of bos.

Introduceer de activiteit
Praat samen met de kinderen over bloemen en materialen die jullie buiten straks gaan vinden: gras, zand,
bladeren, stokken, etc. Vervolgens kun je samen een boekje lezen.
Suggesties:
• Bloemen van Jules - Annemie Berebrouckx
• Saar in de lente - Pauline Oud
• Raad eens? Bloemen - Yusuke Yonezu
• Een zaadje in de wind - Eric Carle
• Rikki en de tuin van opa - Guido van Genechten
• Ik wil de zon - Isabel Miquel Arques

Aan de slag!
Volg onderstaande stappen om de activiteit uit te voeren en bekijk de foto's.
Stap 1: Ga naar buiten toe op zoek naar verschillende natuurlijke materialen. Denk aan: bladeren, bloemblaadjes
(die al op de grond liggen), grassprieten, enz. Verzamel deze natuurlijke materialen in een tas. Benoem samen wat
jullie tegenkomen tijdens het wandelen om de taalontwikkeling te stimuleren.
Stap 2: Zorg ervoor dat je ook een paar takken meeneemt. Elk kind heeft namelijk twee takken nodig voor deze
activiteit. Kun je geen mooie takken vinden, dan kun je altijd nog ijslollystokjes gebruiken.

Stap 3: Knip een stuk zelfklevend plakfolie uit. Zorg ervoor dat je dit stuk plakfolie straks dubbel kunt vouwen dus
knip het niet te klein. Leg vervolgens de natuurlijke materialen op een creatieve manier op het plakfolie.
Stap 4: Vouw het plakfolie dubbel en knip de zijkanten in een gewenst formaat bij. Gebruik een perforator om een
gaatje te maken in elke hoek van het plakfolie (4x).

Stap 5: Bind het plakfolie met touw vast aan een tak. Dit doe je door het touw door het gaatje in de hoek van het
plakfolie te halen en dit vast te knopen aan de tak.
Stap 6: Doe dit ook met de andere tak. Nu heb je zowel boven als onder het plakfolie een tak vastgemaakt.
Stap 7: Hang de lente zonnevanger met visdraad voor het raam op. Geniet van de mooie zonnestralen!

Bron
• https://www.icanteachmychild.com/spring-suncatchers/

